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  تقـــــــــــديم
  

املعلومـات ومـا صـاحب ذلـك مـن تغيـري ىف السـلوك واألفكـار كان للتحول من اجملتمـع الصـناعى إىل جمتمـع 
أن نكتــب للمســتقبل تارخيــا، كمــا  -إىل حــد كبــري –أثــره الكبــري ىف حياتنــا اليوميــة، فلقــد بــات ىف وســعنا اليــوم 

نكتـــب تـــاريخ املاضـــى، فكلمـــا ازدادت قـــدرتنا علـــى حســـاب املســـتقبل ورؤيتـــه قبـــل وقوعـــه، علـــى أســـس علميـــة 
قع واستدالل النتائج، كلما نقصت مشكالتنا وعشنا عصـرنا ومسـتقبلنا مشـاركني فيـه، غـري صحيحة ىف رصد الوا

  .مكتفني باستهالك منتجاته

وال شك أن القوة الكربى وراء هذا التحول املعلوماتى تكمن ىف أدواته، وعلى رأسها احلاسبات واملعلومـات 
لة، وبـديهى أن يكـون للجامعـات نصـيبها الـوافر ىف ، والبشر الذين يناضلون الستغالل إمكانيات احلاسبات اهلائ

ومنهــا جامعــة املنوفيــة . لــذل فقـد مت انشــاء كليــات للحاســبات واملعلومـات جبامعــات مصــر املختلفـةهـذا النضــال؛ 
ولذا فقد دعت الضرورة . ٢٠٠١لسنة ) ٢٩٢(حيث إنشئت كلية احلاسبات واملعلومات بالقرار اجلمهورى رقم 

الدراســات العليــا بكليــة احلاســبات واملعلومــات تواكــب العصــر وتقبــل متغرياتــه ة ملرحلــجديــدة إىل تصــميم لــوائح 
  .وحتدياته

الدراسات العليا بكلية احلاسـبات واملعلومـات  ةداخلية الىت تنظم العمل ىف مرحلوبني يديك اآلن  اللوائح ال
ـــة ـــا ودرجـــىت ، وكـــذلك اخلطـــط الدراســـية  لدبنظـــام الســـاعات املعتمـــدة جبامعـــة املنوفي رجـــة دبلـــوم الدراســـات العلي

وقــــــد روعــــــى أن تــــــرتبط مقــــــررات دبلــــــوم الدراســــــات العليــــــا ىف احلاســــــبات واملعلومــــــات . املاجســــــتري  والــــــدكتوراه
باالحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل، لــذا تتســم طبيعــة هــذه املقــررات بعالقتهــا املباشــرة بالتطبيقــات املطلوبــة هلــذا 

الدراسة لدرجىت املاجستري ودكتوراه الفلسفة ىف احلاسـبات واملعلومـات أن تكـون  بينما روعى ىف مقررات. السوق
لتنميـــة القـــدرات البحثيـــة والتفكـــري العلمـــى والتطـــوير ىف جمـــاالت احلاســـبات واملعلومـــات مبـــا  ذات طبيعـــة أكادمييـــة

وال شك أن هذه اللوائح واخلطط حتتاج مع مرور الوقـت إىل إعـادة النظـر والتطـوير .  يساير اخلطة البحثية للكلية
  .التغري السريع ىف جمال احلاسبات وتكنولوجيا املعلوماتتواكب الدائم ، حىت 

وختضــع هــذه الالئحــة ألحكــام قــانون تنظــيم اجلامعــات والئحتــه التنفيذيــة والقــوانني اجلمهوريــة املعدلــة هلمــا،  
  .للقرارات املنظمة للعمل بقطاعى شئون التعليم والدراسات العليا والبحوث جبامعة املنوفيةكما ختضع 

  واهللا املوفق إىل سواء السبيل،
  

  عميد الكلية  عربي السيد كشك.  د. أ
  للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة  أحمد فرج القاصد. د.أ
  رئيس الجامعة   معوض محمد معوض الخولى. د. أ
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  المحتـــــــــويات
 الموضوع رقم المادة الباب

رقم 
 الصفحة

 ١ تعريفات وأهداف  األول

 ١ تعريفات  ١ 
 ١ أهداف الكليةرؤية ورسالة و  ٢ 

 ٣ األقسام والدرجات العلمية   الثانى

 ٣ األقسام العلمية للكلية ٣ 
 ٤ منح الدرجات العلمية ٤ 

  ٦ قواعد عامة   الثالث

  ٦  قواعد عامة  ٥ 

  ٧ نظام الدراسة  ٦ 

  ٧ مواعيد الدراسة والقيد ٧ 

  ٧ شروط القيد  ٨ 

  ٧ حذف وإضافة املقررات ٩ 

  ٧ اإلنسحاب من املقرر ١٠ 

  ٨ اإلستماع إىل مقرر ١١ 

  ٨ املرشد األكادميى ١٢ 

  ٨ تأجيل الدراسة ١٣ 

  ٨ إعادة اإلستمرار ىف التسجيل للمقررات ١٤ 

  ٨ التسجيلإيقاف  ١٥ 

  ٩ التقديرات ١٦ 

  ١٠ والتسجيل إلغاء القيد ١٧ 

  ١١ إعادة القيد ١٨ 

  ١١ نظام احلضور ىف الدراسة ١٩ 

  ١١ امتحان غري مكتمل ٢٠ 

  ١١ ضوابط االمتحانات ٢١ 

  ١٢ اإلشراف ٢٢ 

  ١٢ السيمنارات ٢٣ 

  ١٣ لدرجىت املاجستري والدكتوراه تشكيل جلنة احلكم واملناقشة ٢٤ 

  ١٤ رسوم الدراسة ٢٥ 
  ١٥  الدرجات العلمية   الرابع
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  ١٥  دبلوم الدراسات العليا:أوال    

  ١٥  جماالت الدراسة ٢٦ 

  ١٥ دبلوم الدراسات العليا متطلبات احلصول على ٢٧ 

  ١٥ العبء الدراسى ٢٨ 

 ١٦  مدة الدراسة ٢٩ 

  ١٦  معادلة املقررات  ٣٠ 

  ١٦  املشروع  ٣١ 

  ١٦  درجة الماجستير:  ثانيا   

  ١٦  جماالت الدراسة  ٣٢ 

  ١٦  شروط القيد  ٣٣ 

  ١٧  مدة الدراسة  ٣٤ 

 ١٧  متطلبات احلصول على الدرجة العلمية  ٣٥ 

  ١٨  معادلة املقررات  ٣٦ 

  ١٨ شروط منح الدرجة  ٣٧ 

  ١٩ درجة دكتوراه الفلسفة: ثالثا   

  ١٩  جماالت الدراسة  ٣٨ 

  ١٩  شروط القيد  ٣٩ 

  ١٩  امتحان القبول  ٤٠ 

  ٢٠  مدة الدراسة  ٤١ 

  ٢٠  متطلبات احلصول على الدرجة العلمية  ٤٢ 

  ٢١ االمتحان الشامل  ٤٣ 

  ٢٢  شروط منح الدرجة  ٤٤ 
  ٢٣  التعليم المستمر  الخامس

  ٢٣  نظام الدراسة بالتجزيء  ٤٥ 

  ٢٣  الربامج التبادلية  ٤٦ 

  ٢٣  الدراسات التخصصية  ٤٧ 

  ٢٤  )سريان الالئحة(االنتقالية األحكام   ٤٨ 

 ٢٥ وتوصيفها المالحق وجداول المقررات الدراسية السادس

 ٢٦ قواعد النظام الكودى ألرقام املقررات أوال 
 ٢٧ واملقررات التابعة هلا جدول اجملموعات التخصصية ثانيا 
  ٣١  جداول مقررات مرحلة الدراسات العليا  ثالثا 
 ٣٩ مرحلة الدراسات العلياتوصيف مقررات  رابعا 
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١ 
 

  الباب األول

  تعريفات وأهداف

  تعريفات) : ١(مادة 
  اللوائح الداخلية لكلية احلاسبات واملعلومات      اللوائح

  جامعة املنوفية     اجلامعة

  األستاذ الدكتور رئيس جامعة املنوفيةالسيد    رئيس اجلامعة

  جملس جامعة املنوفية      جملس اجلامعة

  كلية احلاسبات واملعلومات       الكلية

  جملس كلية احلاسبات واملعلومات     جملس الكلية

  ر عميد كلية احلاسبات واملعلوماتاألستاذ الدكتو    العميد

  كلية احلاسبات واملعلوماتالقسم املختص ب     القسم 

  جملس القسم املختص بكلية احلاسبات واملعلومات     جملس القسم

ا الزمنية  راسية متثل حماضرة نظرية أو عملية أووحدة د   الساعة املقررة   دقيقة ٥٠متارين ومد

   وحدة تعادل ساعة مقررة للمحاضرة النظرية أو ساعتني مقررتني للتمارين أو املعامل   املعتمدةالساعة 

  هداف الكليةرؤية ورسالة وأ) : ٢(مادة 

  رؤية الكلية

تنشد اإلرتقاء باملستوى العلمى والعملى للكلية لتحقيق مكانة جامعة املنوفية  –كلية احلاسبات واملعلومات 
  .مرموقة ىف منظومة التعليم وجعلها حمل تقدير من اجلامعة واجملتمع احمللى والدوىل

  رسالة الكلية

هى مؤسسة تعليمية وحبثية وجمتمعية متميزة، تساهم جامعة املنوفية  كإحدى كلياتكلية احلاسبات واملعلومات  
ىف إعداد خريج يواكب العصر متميز بقدرة تنافسية عالية، من حيث التأهيل املعرىف واملهارى واملهىن ىف جماالت علوم احلاسب 

ودوليا ىف التكنولوجيا  اختاذ القرار لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل حملياو ونظم تكنولوجيا املعلومات وحبوث العمليات 
احلديثة للحاسبات والربجميات، وبنية احلاسبات، والشبكات واالتصاالت، واختاذ القرار، ونظم املعلومات، كما تساهم الكلية ىف 
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 ٢

إتاحة فرص التعليم املستمر خلرجييها وغريهم من خالل الدراسات العليا وتسعى اىل تنمية اجملتمع احمللى والقومى من خالل 
  .دريب واالستشارات والبحث العلمى املتميزالت

  أهداف الكلية

  فى مجال الدراسات العليا تهدف الكلية إلى تحقيق األهداف اآلتية

إعداد املتخصصني ىف علوم احلاسـبات املـؤهلني باألسـس النظريـة والعمليـة، مبـا ميكـنهم مـن املنافسـة احملليـة  .١
 .والعاملية ىف هذا التخصص وفروعه املختلفة

ونظم املعلومات ودعـم  إجراء الدراسات والبحوث املبتكرة ىف جمال علوم احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات .٢
 .القرار

تقــــــدمي االستشــــــارات واملســــــاعدات العلميــــــة والتطبيقيــــــة للجهــــــات واهليئــــــات الــــــىت تســــــتخدم احلاســــــبات  .٣
تم بصناعة واختاذ القرار ودعمه  .وتكنولوجيا املعلومات والربجميات و

 .سامهة ىف تدريب الكوادر الفنية ىف قطاعات الدولة املختلفة على احلاسبات وتكنولوجيا املعلوماتامل .٤

تأهيــــل خرجيــــى الكليــــات املختلفــــة طبقــــا حلاجــــة ســــوق العمــــل ىف اجملــــاالت احلديثــــة لعلــــوم احلاســــبات   .٥
 .واملعلومات وذلك عن طريق الدبلومات املتخصصة

ــنظم والتطبيقــات، وكــذا اإلشــراف علــى االشــرتاك مــع اجلهــات املتخصصــة ىف تصــمي .٦ م وتطــوير برجميــات ال
 .تدريس مواد احلاسبات واملعلومات باجلامعة، وتطويرها، وذلك بالتعاون مع الكليات املعنية

دف االرتقاء باملستوى العلمى والتعليمى للكوادر املتخصصة .٧  .تنظيم املؤمترات وورش العمل املتخصصة 

ـدف تبـادل اآلراء  عقد االتفاقيات العلمية مع .٨ اهليئات واملؤسسات املناظرة على املسـتوى احمللـى والعـاملى 
 .واخلربات وإجراء البحوث املتعلقة بتخصص احلاسبات واملعلومات

 .إنشاء وحدات أحباث وجلان متخصصة ىف اجملاالت املختلفة لعلوم احلاسبات واملعلومات .٩

 .تلف جماالت التخصصتوفري وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمى ىف خم .١٠
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 ٣

  الباب الثانى

  األقسام والدرجات العلمية 
  األقسام العلمية ) : ٣(مادة 

  :تشمل الكلية األقسام العلمية التالية
Code  English Name) ( الكود  االسم العربى

CS 1- Computer Science قسم علوم احلاسب  - ١
IS 2- Information Systems قسم نظم املعلومات - ٢
IT 3- Information Technology قسم تكنولوجيا املعلومات - ٣
  OD 4- Operation Research and دعم القرارحبوث العمليات ونظم  قسم - ٤

    Decision Support Systems  
  

وكذلك حق هذه الالئحة، مبال ١-ويدخل ىف اختصاص كل قسم اجملموعات التخصصية املنتمية إليه واملوضحة ىف جدول
املقررات العلمية الىت حتمل كود القسم، حيث يكون القسم مسئوال عن إعداد احملتوى العلمى التفصيلى لكل مقرر، وكذلك 

ويقر جملس الكلية احملتوى العلمى التفصيلى لكل مقرر من مقررات الدراسة بعد . القيام بتدريسه أو إسناده ألحد املختصني
هذا وجيوز أن تنشئ الكلية أقساما أخرى وفقًا ألحكام قانون تنظيم  .املختصةإعدادها بواسطة جمالس األقسام 

 .اجلامعات والئحته التنفيذية والقرارات املعدلة له

  قسم علوم الحاسب  - ١
  : ويتضمن المجاالت العلمية التالية 

ا    حتليل  –لفات هياكل البيانات وتنظيم ومعاجلة امل –برجمة احلاسبات ومفاهيم لغات احلاسب ومرتمجا
هندسة الربجميات    –املطمورة األنظمة  -نظم تشغيل احلاسبات  -ونظرية اآلليات  الشكليةاللغات   -وتصميم اخلوارزميات 

نظم  –املعاجلة على التوازي والنظم املوزعة  –الربجمة املنطقية  –حسابات اإلنرتنت  -أسس وتطبيقات الذكاء االصطناعي  –
برجمة تطبيقات املوبايل  –نظم التعليم الذكية  -معاجلة اللغات الطبيعية  –املعاجلات الدقيقة ولغة التجميع  -تشفري البيانات 

نظم الوكالء املتعددين  - نظم قواعد املعرفة –اتصال اإلنسان باحلاسب  –تعليم اآللة   -املنطق املتميع  - برجمة الروبوت  -
 .املشروع –وم احلاسب موضوعات خمتارة يف عل -تعريب احلاسب   –

   قسم نظم المعلومات - ٢ 

 : ويتضمن المجاالت العلمية التالية 
ذكاء  – النمذجة واحملاكاه –نظم إدارة قواعد البيانات   –حتليل وتصميم نظم املعلومات  –أساسيات نظم املعلومات 

نظم  إسرتاتيجيات وإدارة –أنظمة الشركات  –تطوير تطبيقات قواعد البيانات  –نظم ختزين واسرتجاع املعلومات  –األعمال 
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 ٤

األعمال  –املكتبات الرقمية  –نظم معلومات الوسائط املتعددة  –نظم املعلومات الذكية  – نظرية التنظيم –املعلومات 
 –ملوزعة إدارة البيانات ا –التنقيب ىف البيانات  –قواعد البيانات املتقدمة   –نظم املعلومات اإلدارية    –اإللكرتونية  

نظم  –  املشروعات املعلوماتية الكربىبنية  – احلوسبة السحابيةإدارة البيانات ىف  –حوسبة سحابية  –مستودعات البيانات 
تطبيقات نظم  –املعلوماتية احليوية  –املعلوماتية اجملتمعية  –إدارة املعرفة  –إدارة العمليات التجارية  –املعلومات اجلغرافية 

نظم املعلومات  –تأمني نظم املعلومات  – نظم معلومات مبتكرة وتكنولوجيا جديدة – املعلومات ىف اجملاالت املختلفة
  .املشروع -موضوعات خمتارة يف نظم املعلومات  –جودة البيانات ونظم املعلومات  –االسرتاتيجية 

  قسم تكنولوجيا المعلومات  - ٣
 : ويتضمن المجاالت العلمية التالية 

ا  –شبكات احلاسبات بأنواعها املختلفة   –نظم تشغيل الشبكات –شبكات احملمول  –شبكات املعلومات وتطبيقا
تصميم شبكات  –إدارة وحتليل الشبكات  –برجمة الشبكات  –تأمني وسرية املعلومات والشبكات  –تكنولوجيا اإلنرتنت 

 –الرؤية باحلاسب  –معاجلة الصور –التعرف على الكالم  –معاجلة اإلشارات الرقمية  –ف على األمناط التعر  –االتصاالت 
 – ضغط البيانات وتأمينها –الوسائط املتعددة  –الواقع االفرتاضي  –نظم الرسم باحلاسب والرسوم احلاسوبية املتحركة 

تفاعل  - تطبيقات تكنولوجيا املعلومات –ت الويب خدما –تطوير وتصميم الويب  –واجهات التفاعل مع احلاسبات 
  .املشروع –موضوعات خمتارة يف تكنولوجيا املعلومات  -االنسان واحلاسب 

  بحوث العمليات ونظم دعم القرار قسم - ٤
  : ويتضمن المجاالت العلمية التالية 

لغات احلاسب للنمذجة  –واحملاكاة النمذجة  –حبوث العمليات ومنهجية دعم القرار  –أساسيات ومفاهيم علم النظم 
 –الربجمة العشوائية والديناميكية  –الربجمة متعددة األهداف  –الربجمة العددية الصحيحة  –الربجمة اخلطية وغري اخلطية  -

ج نظم مراقبة املخزون واإلنتا  –نظم صفوف االنتظار  –نظرية الشبكات وختطيط املشروعات  –احلسابات الذكية لدعم القرار 
ا  – التحليل اإلحصائي ىف دعم القرار  –نظم دعم القرار املعرفية  –إدارة البيانات ىف دعم القرار  –نظم دعم القرار وتطبيقا
نظرية القرارات   –إدارة اجلودة الكلية  –اإلدارة االسرتاتيجية و ادارة االزمات  –نظم املعلومات اجلغرافية لدعم القرار  –

حبوث موضوعات خمتارة يف  - النماذج التطبيقية املختلفة لإلنتاج واخلدمات واالقتصاد واإلدارة -املخاطرادارة  –واملباريات 
 .  املشروع –العمليات ونظم دعم القرار 

  منح الدرجات العلمية) : ٤(مادة 
واملعلومــات جامعــة املنوفيــة بنــاء علــى توصــيات جمــالس األقســام املختصــة وجملــس كليــة احلاســبات جملــس نح ميــ

ا   :الدرجات العلمية التالية وذلك بعد استكمال متطلبا
               Postgraduate Diplomaدبلوم الدراسات العليا  ) أ(
                 Master of Science (M.Sc.) درجة الماجستير  ) ب(
    Doctor of Philosophy (Ph.D.) درجة دكتوراه الفلسفة  ) ت(
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  العلمية التاليةوذلك يف أحد التخصصات 

                       Computer Scienceعلوم الحاسب   .١

 Information Systems             نظم المعلومات   .٢

  Information Technology  تكنولوجيا المعلومات  .٣

  ونظم دعم القراربحوث العمليات   .٤

                                   Operation Research and Decision Support Systems   

، ويضـــاف لـــذلك موضـــوع واملاجســـتري والـــدكتوراه علـــى أن يوضـــح التخصـــص ىف الشـــهادة لـــدبلوم الدراســـات العليـــا
وجيـوز أن متــنح اجلامعـة بنــاء علـى طلــب جملـس الكليــة هـذه الــدرجات . الرسـالة ىف حالـة املاجســتري ودكتـوراه الفلســفة

  .التطور وفقا ألحكام قانون تنظيم اجلامعاتالعلمية ىف ختصصات أخرى يقتضيها 
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 الثالثالباب 

 قواعد عامة 

 قواعد عامة) ٥(مادة 
الدراسات العليا ىف احلاسبات واملعلومات، ودرجىت  دبلوم تشمل الدراسات العليا بكلية احلاسبات واملعلومات جبامعة املنوفية .١

   .ىف احلاسبات واملعلومات، وذلك ىف مجيع أقسام الكليةاملاجستري ودكتوراه الفلسفة 
قسام وموافقة جلنة الدراسات العليا والبحوث وجملس الكلية قرتاحات جمالس األإتحداث دبلومات جديدة بناءاً على سإجيوز طلب  .٢

نشاء دبلومات جديدة مع هيئات خارج اجلامعة للحصول على دبلوم ىف جمال إوجيوز . وجملس اجلامعة واجمللس االعلى للجامعات
ىف حالة الدبلوم املتخصص، يقوم جملس القسم املختص بوضع القواعد املنظمة هلذا الدبلوم ويتم . متخصص أو جماالت بينية

ية تشكل جلنة لسري الدبلومات البينية برئاسة العرض على جلنة الدراسات العليا مث جملس الكلية للموافقة، وىف حالة الدبلومات البين
وذلك بعد موافقة جملس اجلامعة واجمللس ، عضوية ممثلني من االقسام املعنيةو والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا .د.أ

 .االعلى للجامعات
ودكتوراه الفلسفة ىف احلاسبات واملعلومات على  تقدم األقسام العلمية مقررات الدراسات العليا  لدبلوم الدراسات العليا واملاجستري  .٣

لدبلوم الدراسات العليا ىف احلاسبات واملعلومات، واملستوى  )٥×× (  ثالثة مستويات  املستوى األول ويضم املقررات ذات األرقام
. )٧×× ( رات ذات األرقامواملستوى الثالث لدكتوراه الفلسفة ويضم املقر  )٦×× (ويضم املقررات ذات األرقام الثاىن للماجستري

وجيوز للطالب ىف  وجيوز أن يعفى الطالب من دراسة مقرر سبق أن درسه أو ما يعادله بنجاح، بعد موافقة جملس القسم املختص
 . املستوى األعلى دراسة مقرر ىف مستوى أدىن بشرط عدم دراسته له سابقا

 ليا بعد حتديدها من جملس القسم املختص أو جملس برنامج الدبلوم البينيةيعتمد جملس الكلية احملتوى العلمى ملقرارت الدارسات الع .٤
 .وذلك بعد موافقة جملس اجلامعة واجمللس االعلى للجامعات

اليتم التسجيل للماجستري أو الدكتوراه اال بعد و يتم عمل مقاصة  من كلية أخرى الدكتوراهمتهيدى عند نقل متهيدى املاجستري او  .٥
 .جلنة املقاصة إن وجدت ااملقررات الىت قررالنجاح ىف 

ذه الالئحة قائمة شاملة مبقررات الدراسات العليا لكل من دبلوم الدراسات العليا ودرجىت املاجستري  .٦ تبني اجلداول امللحقة 
 .ودكتوراه الفلسفة جبميع أقسام الكلية

يسمح هلم بالتسجيل خارج جامعة املنوفية إال ىف حالة عدم وجود يتم التسجيل للمعيدين واملدرسني املساعدين باجلامعة أوال، وال  .٧
 .وجملس الكلية املختص مشرف متخصص بكلية احلاسبات واملعلومات وال يتم ذلك اال بعد موافقة جملس القسم

العليا حسب يعقد جملس القسم املختص امتحان قبول؛ وحيدد عدد الطلبة الذين ميكن قبوهلم  للقيد ىف برامج الدراسات  .٨
 .إمكانياته ىف كل عام
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جيوز جمللس الكلية بعد أخذ رأى جملس القسم املختص أن يوقف قيد الطالب ملدة سنتني دراسيتني متتاليني أو متفرقتني خالل  .٩
 النظر ىف سنوات الدراسة ىف الكلية، إذا تقدم بعذر مقبول مينعه من االنتظام ىف الدراسة، وىف حالة الضرورة جيوز جمللس اجلامعة

 .وذلك حسب القواعد املنظمة للعمل بالدراسات العليا باجلامعةزيادة مدة وقف القيد 

 نظام الدراسة) ٦(مادة 
 مدة كل منهما مخسة عشر أسبوعا أساسيني وينقسم العام الدراسى اىل فصلني دراسيني. تقوم الدراسة وفقا لنظام الساعات املعتمدة

اية الفصل ومدته أسبوعني جيوز حسب احلاجة فتح فصل دراسى صيفى ملدة مثانية أسابيع ىف  .ويعقب كل فصل دراسى امتحان 
 .بعض املقررات بناء على إقرتاح األقسام املعنية وموافقة جملس الكلية واعتماد نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث

  دمواعيد الدراسة والقي) ٧(مادة 
بالنسبة  وملدة أسبوعنيشهر يناير  وخالل، بالنسبة للفصل الدراسى االول وملدة أسبوعني شهر أغسطس خاللتقدم طلبات القيد 

  .الكلية موعد بداية الدراسة والذى حتدده للفصل الدراسى الثاىن مع استيفاء شروط القيد وسداد الرسوم حبيث ال تتجاوز

  :شروط القيد )٨(مادة 
حسب  وإستكمال املستندات املطلوبة من إدارة الدراسات العليا وجملس الكلية موافقة جملس القسم املختص احلصول على .١

 .القواعد املنظمة

خرى يراها ضرورية للقبول مثل إجراء إمتحان شفهى أو حتريرى للطالب أجيور جمللس القسم املختص أن يضيف شروطًا  .٢
 .تاحة بالقسم والكليةمكانيات املاجلدد وحتديد عدد الطالب املقبولني حسب اإل

بعد موافقة املرشد ) ىف الفرتة الىت حتددها الكلية(يتم التسجيل لدراسة املقررات املختلفة بالكلية ىف بداية كل فصل دراسى   .٣
 .األكادميى املختص

  :حذف وإضافة المقررات )٩(مادة 
ا اسبوعان ىف بداية كل فصل دراسى حلذف او اضافة التسجيل ملقرر دراسى حتت اشراف املرشد االكادميى وذلك  تتاح مدة زمنية مد

لكى يتم السماح  أو العبء الدراسى )١٩(وفقا لقواعد ينظمها جملس الكلية على ان اليؤثر ذلك على قواعد االنتظام احملددة باملادة 
  .للطالب بدخول االمتحان النهائى ىف حالة االضافة للمقرر

  :اإلنسحاب من المقرر )١٠(مادة 
خالل مثانية أسابيع على األكثر من بداية الدراسة بالفصل الدراسى وذلك ) وال ترد له الرسوم( جيوز للطالب اإلنسحاب من املقرر 

عني فقط ويت" منسحب"وىف هذه احلالة ال يعد الطالب راسباً ىف املقررات الىت إنسحب منها وحيتسب له أنه . بعد موافقة جملس القسم
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ا   الذى انسحب منه لمقررالتسجيل لعلى الطالب ىف هذه احلالة عند إعادة   للمقرر تسجيل جديدكااللتزام جبميع القواعد املعمول 
  .الرسوم املقررهوتسديد 

  :اإلستماع إلى مقرر )١١(مادة 
له خارج التخصص بدون إحتساب درجات وذلك من غري املقررات املطلوب التسجيل داخل أو حيق للطالب حضور مقرر إضاىف من 

ائى على أن يتم اإللتزام بقواعد احلضور باملادة  وىف هذه احلالة يسدد مصروفات إستماع تقرر من ) ١٩(ا وبدون دخول إمتحان 
  ).إستماع(الشهادة ىف قبل جملس الكلية، وتسجل 

 األكاديمى المرشد )١٢( مادة
اية معه يستمر للمقررات مرشد أكادميى الدراسة بدء عند طالب لكل القسم جملس يعني  بينما العليا، الدراسات دراسة دبلوم حىت 

 .الدكتوراه درجة املاجستري او دراسة درجة لدراسة الطالب تقدم حالة ىف الرسالة مبشرف يستبدل

  :تأجيل الدراسة) ١٣(مادة 
  :أثناء حصوله على املقررات وذلك وفقاً ملا يلىلفصل دراسى حيق للطالب تأجيل الدراسة 

 ).٧(تقدم طلبات تـأجيل الدراسة ىف مواعيد التسجيل احملدد باملادة  .١
 .ىف حالة املوافقة يثبت للطالب ىف سجله األكادميى املوافقة على اإليقاف لذلك الفصل .٢
املقررات ىف الكلية ملدة ال تزيد عن فصلني دراسني إال ىف احلاالت اإلستثنائية الىت يقبلها جيوز للطالب أن يؤجل دراسة  .٣

 .جملس الكلية
ا للحصول على الدرجة العلمية .٤  .ال حتسب مدة تأجيل الدراسة ضمن املدة املسموح 
 جتديد التأجيل يعترب منقطعًا عن إذا إنقضت فرتة تأجيل الدراسة املوافق عليها، ومل يتقدم الطالب إلعادة التسجيل أو إىل .٥

الدراسة ويسجل الفصل الدراسى ىف سجله األكادميى بإعتباره منقطعًا ما مل يتقدم مبا يثبت سبب تأخره ويوافق عليه 
 .بعد إنذاره ملرة واحدة يلغى قيد هذا الطالبو  املختص بعد أخذ رأى جملس القسم جملس الكلية

      :للمقرراتستمرار فى التسجيل اإلإعادة ) ١٤(مادة 
  ).٧(ىف موعد التسجيل للفصل الدراسى باملادة عادة التسجيل وذلك يعاد تسجيل الطالب بعد تقدمه بطلب إل

  :إيقاف التسجيل) ١٥(مادة 
يكون وقف التسجيل أثناء التسجيل للرسالة العلمية وفقًا للقواعد العامة املنظمة للعمل بقطاع الدراسات العليا والبحوث باجلامعة 

على إقرتاح جملس القسم املختص وجلنة الدراسات  الكلية بناءاً  جملسبعد موافقة . إنتهاء املدة األصلية للتسجيلويشرتط إجراؤه قبل 
  :العليا أن يوقف تسجيل الطالب بدرجة املاجستري أو الدكتوراه وذلك ىف احلاالت اآلتية
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 .طوال مدة جتنيده مدعماً باملستندات الدالة على ذلك تسجيلهعلى الطالب أن يتقدم بطلب إيقاف : التجنيد .١
على الطالب أن يتقدم بطلب قبل سفره باملستندات : بية عن طريق جهة العملية تدر السفر للخارج ىف مهمة رمسية أو منح .٢

 .الدالة على ضرورة سفره ألكثر من شهر
على الطالب أن يتقدم بطلب عند مرضه مدعماً بشهادة مرضية معتمدة من اإلدارة الطبية باجلامعة وحمدداً فيها فرتة : املرض .٣

 .مرضه على أال تقل عن شهر
 .جيب أن يقدم الطالب ما يثبت ذلك مدعماً مبوافقة جهة العمل على إعارة الزوج: الزوج أو الزوجة للسفر للخارجمرافقة  .٤
 .لرعاية الطفل مدعمة بشهادة ميالد الطفل التسجيلعلى الطالبة أن تتقدم بطلب وقف : الوضع ورعاية الطفل .٥
 .حاالت أخرى يقبلها جملس القسم املختص ويعتمدها جملس الكلية .٦

ويشرتط ىف مجيع احلاالت أال تزيد مدة الوقف عن أربعة فصول دراسية خالل مدة التسجيل للدراسات العليا إال ىف احلاالت الىت يتم 
املدة إال مبوافقة  تلكوالجيوز جتاوز . ضمن هذه املدة) ١٣(املوافقة عليها من جملس الكلية على أن حتتسب فرتة تأجيل الدراسة باملادة 

  .اجلامعة

  :التقديرات )١٦(مادة 
  :تقدر نقاط التقدير لكل ساعة معتمدة كمايلى

  النقاط  النسبة المئوية للدرجة  التقدير  المكافىء التقدير
  ٤  فأكثر ٩٥ +A ممتاز

A  ٣,٧   ٩٥أقل من  - ٩٠  

  ٣,٣   ٩٠أقل من  - ٨٥  +B جيد جداً 

B  ٣  ٨٥أقل من  - ٨٠  

  ٢,٧  ٨٠أقل من  - ٧٥  +C جيد

C  ٢,٤  ٧٥أقل من  - ٧٠  

  ٢,٢  ٧٠أقل من - ٦٥  +D مقبول

D ٢  ٦٥أقل من  - ٦٠  

  صفر  ٦٠أقل من  F راسب
وبالنسبة للماجستري يعترب الطالب ناجحًا إذا حصل  Dىف مقرر إذا حصل على تقدير  ناجحابالنسبة للدبلوم يعترب الطالب  .١

 .على األقل Cعلى األقل أما بالنسبة للدكتوراه يعترب الطالب ناجحاً ىف مقرر إذا حصل على  Cعلى تقدير 
السابق  النقاط املوضحة ىف اجلدول(ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي ب) GPA(الدبلوم يتم حساب املعدل الرتاكمي لطالب  .٢

يتم مجع نقاط كل  و .عدد النقاط اخلاصة بكل مقرر دراسيىف عدد الساعات املعتمدة هلذا املقرر لنحصل على ) ىف هذه املادة
يتم قسمة جمموع النقاط على إمجايل الساعات املسجلة للطالب لنحصل على و . املقررات الدراسية الىت سجل فيها الطالب

  )اجمالى عدد الساعات المسجلة / مجموع النقاط (=  GPAالمعدل التراكمي   :املعدل الرتاكمي كما يلي
 .السابق ىف هذه املادة املوضحة ىف اجلدول للتقديراتيتم حساب التقدير العام للطالب بناء على املعدل الرتاكمي طبقاً و 
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١٠ 
 

إمجاىل عدد (حبد أقصى مرتني ) دراسة وإمتحانًا ( يسمح للطالب إذا رسب ىف أحد املقررات أن يعيد التسجيل ىف نفس املقرر  .٣
وىف حالة . وحصوله حبد أقصى على نقاط التقدير األدىن للنجاح ىف الدرجة) كثرمرات على األ ٣دخول مرات اإلمتحان 

وىف . إستنفاذ عدد مرات التسجيل ىف املقرر، جيوز للطالب إذا كان املقرر إجباريًا التسجيل ىف ختصص آخر كطالب مستجد
أما إذا  . إن وجدت اجلديدوبة ىف التحصص هذه احلالة حتتسب للطالب املقررات الىت مت إجتيازها وكانت ضمن املقررات املطل

فيمكن للطالب التسجيل ىف مقرر آخر إختيارى وىف هذه احلالة حيتفظ الطالب بالدرجة احلاصل عليها ىف إختيارى كان املقرر 
 .املقرر اإلختيارى اجلديد

ا أ .٤ و مرور أربعة فصول دراسية منذ بداية إذا مل يتمكن الطالب من حتقيق املعدل املطلوب بعد إستنفاذ مرات الرسوب املسموح 
القيد ىف الربنامج يقوم جملس القسم املختص بدراسة حالة الطالب والتوصية بإلغاء قيد الطالب أو إعطائه فرصة إستثنائية لفصل 

 .عرضه على جملس الكليةبعد واحد  دراسى
من قبل جملس القسم  معادلتهااط إال إذا مت ال تدخل املقررات الىت درسها الطالب ىف جامعة إخرى ىف حساب متوسط النق .٥

 .وموافقة جملس الكليةاملختص 

 .مينح الطالب شهادة بتقديرات املقررات باللغة العربية أو باللغة اإلجنليزية وفقاً لطلبه .٦

  :والتسجيل إلغاء القيد )١٧(مادة 
  :يتم إلغاء قيد الطالب ىف احلاالت اآلتية

 .به حدون النجا إستنفاذ فرص التسجيل ىف مقرر  .١
 .فصل دراسى كامل بدون اى اعذار إنقطاعه عن الدراسة .٢
 .حاالت الغش .٣
 .دهتقدمه بطلب إللغاء قي .٤
 .إذا مل يسدد الرسوم الدراسية املقررة عليه ىف املواعيد احملددة لذلك .٥
ع املادة العلمية إىل جة أو حتويل إيفاده من إجازة دراسية جلمر دب على بعثة خارجية للحصول على الىف حالة حصول الطال .٦

 .جهة أخرى ىفإجازة دراسية للحصول على الدرجة أو تسجيله ىف برنامج دراسات عليا 
 .حاالت أخرى يقبلها جملس القسم املختص ويعتمدها جملس الكلية .٧

  :يتم إلغاء تسجيل الطالب ىف احلاالت اآلتية
الدراسات العليا وبناء على تقرير مفصل من املشرفني على عدم جديته ىف البحث وذلك مبوافقة جملس القسم املختص وجلنة  .١

 .الرسالة وذلك بعد إنذاره مرتني بناًء على قرار جملس القسم
 .احلكم الرسالة رفضا قاطعاً املناقشة و إذا رفضت جلنة  .٢
 .إذا مل مينح الدرجة خالل املدة املنصوص عليها للدراسة .٣
 .تسجيلهتقدمه بطلب إللغاء  .٤
 .وم الدراسية املقررة عليه ىف املواعيد احملددة لذلكإذا مل يسدد الرس .٥
ىف حالة حصول الطالب على بعثة خارجية للحصول على الدرجة أو حتويل إيفاده من إجازة دراسية جلمع املادة العلمية إىل  .٦

 .إجازة دراسية للحصول على الدرجة أو تسجيله ىف برنامج دراسات عليا ىف جهة أخرى
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 .لس القسم املختص ويعتمدها جملس الكليةحاالت أخرى يقبلها جم .٧

  :إعادة القيد )١٨(مادة 
ملرة واحدة ويعترب جيوز جمللس الكلية بناًء على موافقة جملس القسم املختص إعادة قيده ) ١٧(بناء على املادة إذا مت إلغاء قيد الطالب 

املوافقة  املختص وميكن جمللس القسم. واملواعيد املعلنة بالكليةوعلى الطالب أن يتقدم بطلب إعادة القيد طبقًا للقواعد . قيدا جديدا
إذا مل يكن قد مضى أكثر من ثالث سنوات على جناحه %) ٥٠(فيما اليزيد عن على أن يعفى الطالب من دراسة بعض املقررات 

  .فيها

  :نظام الحضور فى الدراسة )١٩(مادة 

هذا املقرر وجيوز حرمان الطالب من دخول إمتحان املقرر  ساعاتمن جمموع % ٧٥جيب أال تقل نسبة حضور الطالب ىف املقرر عن 
وىف . الطالب مع موافقة جملس القسم عالنوإختاذ اإلجراءات اإلدارية بإ الذى تقل فيه هذه النسبة وذلك بناًء على تقرير أستاذ املادة

  .هذه احلالة يعترب الطالب راسباً ىف ذلك املقرر

  :امتحان غير مكتمل )٢٠(مادة 
أن يقدم ية بطلب إجراء امتحان غري مكتمل على الطالب الذى يتغيب عن االمتحان النهائى ملقرر ويريد أن يتقدم إىل عميد الكل

بإعادة إمتحان الطالب ىف أول إنعقاد ويتم إختاذ القرار  للمقرر من تاريخ عقد االمتحان النهائىالطلب خالل فرتة أقصاها عشرة أيام 
. جملس القسم املختصبعد إستيضاح احلالة واملوافقة عليها من أستاذ املادة وموافقة تاىل إلمتحان املقرر الغري مكتمل إمتحانه فيه 

  :وحيكم هذه املوافقة االعتبارات التالية
 .لتزام الطالب بنسبة احلضور املقررةمدى ا .١

من % ٦٠وفاء الطالب بالتكليفات واألوراق البحثية إن وجدت وحبيث ال تقل درجات أعمال السنة للطالب عن  .٢

 .الدرجات املخصصة ألعمال السنة هلذا املقرر

 .األعذار من نفس الطالب حيق جمللس القسم الرفض بناًء على إقرتاح أستاذ املادة ألسباب قد يكون من بينها تكرارية .٣

ىف هذا املقرر مع اإلحتفاظ بدرجة أعمال السنة " غري مكتمل"إذا كان قرار جملس القسم باملوافقة فيحتسب للطالب تقدير  .٤

ومينح الطالب الدرجة الكلية احلاصل عليها ىف . وتتاح له فرصة أداء اإلمتحان النهائى ىف املوعد الذى حتدده الكلية

 .ملكتملاالمتحان غري ا

 .املوافقة على عذر الطالب، فيعترب الطالب راسباً ىف املقرر مإذا صدر القرار النهائى للقسم بعد .٥

  :ضوابط االمتحانات )٢١(مادة 
 .يكون االمتحان النهائى حتريريا ىف مجيع املقررات .١

اية كل فصل دراسى  .٢  .وملدة أسبوعني يعقد االمتحان النهائى ىف 
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 .درجة وذلك وفقا لتوصيف املقرر املعتمد من جملس الكلية ١٠٠مقرر النهاية العظمى لكل  .٣

  

  :شرافإلا) ٢٢(مادة 
بعد اجتياز الطالب املقررات الدراسية املطلوبة للدرجة العلمية للتسجيل لدرجىت املاجستري والدكتوراه يعني جملس الكلية بناء  .١

  .تذه او االساتذه املساعديناعلى اقرتاح جملس القسم املختص مشرفا رئيسيا من بني االس
اليزيد عدد أعضاء جلنة االشراف عن ثالثة مشرفني بالنسبة لرسائل املاجستري واليزيد عن اربعة مشرفني بالنسبة لرسائل  .٢

  .الدكتوراه ويكون من بينهم املشرف االجنىب إن وجد
  .أستاذ مساعد جيوز أن يعاون ىف اإلشراف مشرف واحد من خارج اجلامعة على أال تقل درجته عن .٣
كما . العلميةرسائل الاالشراف على جلنة ىف  أو أحد أقاربه حىت الدرجة الرابعةالجيوز اشرتاك عضو هيئة التدريس وزوجته  .٤

الجيوز إشرافه على الرسائل املقدمة من أحد أقاربه حىت الدرجة الرابعة نسبا أو صهرا وينطبق ذلك على اإلمتحانات 
 .املناقشة واحلكم وحلقات البحث وتشكيل جلان

يعترب متنازًال عن الرسائل الىت تكون مدة إشرتاكه ىف  أو أكثر ىف حالة إعارة املشرف وسفره خارج البالد ملدة عام جامعى .٥
شراف عن عام فعليه أن يقدم اىل جملس القسم املختص تقريراً وإذا زادت مدة إشرتاكه ىف اإل، ماإلشراف عليها أقل من عا

صل إليه الطالب ىف دراسته لرفعه إىل جملس الكلية وىف حالة عدم تقدميه التقرير يعترب متنازًال عن عن املدى الذى و 
 .اإلشراف

 .حيتفظ باسم املشرف املتوىف إذا قضى نصف مدة اإلشراف قبل الوفاة .٦
وموافقة جملس  االشرافجلنة جمللس الكلية أن يقوم بتعديل جلنة اإلشراف بالرفع أو باإلضافة أو بكليهما بناء على إقرتاح  .٧

ذه  القسم املختص وإعتماد التعديل من نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث مبا اليتعارض مع ما سبق من نقاط 
 .املادة

  :السيمنارات )٢٣(مادة 
يقوم الطالب بعرض فيه و ، بعد جناحه ىف املقررات الدراسية املطلوبة للدرجة يتمول ار األسيمن ٢يقوم الطالب بتقدمي عدد  .١

والسيمنار  ،مقرتح ملوضوع الرسالة على أن يتم التسجيل للرسالة ىف موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ عقد السيمنار األول
ويقوم الطالب طوال فرتة تسجيله ملوضوع الرسالة بعمل سيمنار دورى كل ستة . املناقشة واحلكمقبل تشكيل جلنة يتم الثاىن 

  .دمه ىف الرسالةأشهر لبيان مدى تق
قرار السيمنار من جملس القسم املختص من ثالثة أعضاء على األقل يقرتحهم املشرف الرئيسى على إ جيوز تشكيل جلنة .٢

  .الرسالة وجيوز اإلستعانة مبتخصصني من األقسام األخرى بالكلية أوخارجها
كما حيق للجنة ىف السيمنار الثاىن تقييم العمل األول أو إقرتاح تعديالت على موضوع البحث  حيق للجنة إقرار السيمنار  .٣

  .على أن تعرض هذه التقارير على جملس القسم املختص إلعتمادها. وتقدمي املقرتحات إلخراج البحث بالشكل املطلوب
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  :لدرجتى الماجستير والدكتوراهالمناقشة والحكم تشكيل لجنة  )٢٤(مادة 
  .املناقشة واحلكممدى صالحيتها للعرض على جلنة عن إنتهاء الرسالة  دتقدم جلنة اإلشراف تقريراً علميا عن .١
من هيئة اإلميداست أو ) ٤على األقل (   IELTSأو)  ٤٠٠على األقل (  TOEFLاحلصول على شهادة يشرتط  .٢

حلصول على شهادة ااملناقشة بالنسبة لرسالة املاجستري و يشرتط قبل  بعد موافقة جملس الكلية الربيطاىن اوما يعادهلا اجمللس
TOEFL  ) ٤٥٠على األقل  (أوIELTS   ) من هيئة اإلميداست أو املركز الثقاىف الربيطاىن اوما ) ٤,٥على األقل

ا بالدراسات العليا  .املناقشة بالنسبة لرسالة الدكتوراهقبل  بعد موافقة جملس الكلية يعادهلا أو حسب القواعد املعمول 
 .باجلامعة

  .)٤٣مادة ( رسالة الدكتوراه إال بعد ستة أشهر من إجتياز الطالب لإلمتحان الشاملالجيوز مناقشة  .٣
 جملس القسم بعد العرض علىعلى الرسالة بناء على إقرتاح املشرف الرئيسى املناقشة واحلكم يشكل جملس الكلية جلنة  .٤

أن من ثالثة أعضاء أحدهم املشرف الرئيسى والعضوين اآلخرين من بني األساتذة أو األساتذة املساعدين على  املختص
ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة من  بالنسبة لرسائل املاجستري يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الكلية على األقل

 املناقشة و جلنة اإلشراف من بني أعضاء هيئة التدريس ىف جلنةوجيوز أن يشرتك عضو أخر من  ،أعضاء اللجنة ىف التخصص
  .احلكم على الرسالة على أن يكون للمشرفني صوتا واحدا

  .على األقل من خارج اجلامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراهاملناقشة واحلكم يشرتط أن يكون أحد أعضاء جلنة  .٥
  .ى األكثرستة أشهر علاملناقشة واحلكم تكون صالحية تشكيل جلنة  .٦
على املناقشة واحلكم جلنة تشكيل اعتماد إنقضاء فرتة التقل عن مخسة عشر يوما من تاريخ الجيوز مناقشة الرسالة إال بعد  .٧

  .الرسالة من السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث
منفرداً عن الرسالة ومدى صالحيتها للمناقشة وتقدم اللجنة تقريراً علميا املناقشة واحلكم يقدم كل عضو من أعضاء جلنة  .٨

 الذى ميكن ىبنية إال فيما خيص احملكم األجنوتكون املناقشة عل ،جمتمعه تقريراً علميا مفصال عن الرسالة بعد مناقشتها
  .االكتفاء بتقرير كتاىب منه عن الرسالة

ويراعى أن يوقع التقرير من مجيع . وتعرض مجيع التقارير على جملس القسم املختص متهيدا لعرضها على جملس الكلية  .٩
  :ويتضمن أحد التوصيات األتيةاملناقشة واحلكم أعضاء جلنة 

  .قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة •
من املناقشة واحلكم أن يتأكد أعضاء جلنة  قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت دون مناقشتها مرة أخرى على •

  .إجراء التعديالت املطلوبة خالل ستة أشهر على األكثر  والتوصية مبنح الدرجة
ا اللجنةإعادة مناقشة الرسالة خالل عام على األقل الستكمال املالحظات اجلوهرية  •   .الىت أوصت 
  .رفض الرسالة رفضا قاطعاً  •
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١٤ 
 

  :رسوم الدراسة )٢٥(مادة 
يتم احتساب رسوم دراسية عن كل مقرر يتم التسجيل فيه ودفع الرسوم ىف املواعيد الىت يتم اإلعالن عنها بالكلية لكل فصل  .١

عند التسجيل وتسديد الرسوم ىف بداية ) دكتوراه  –ماجستري (دراسى كما يتم سداد الرسوم بالنسبة للمسجلني بالرسالة 
  .اجلامعات بشأن الرسوم الدراسية العام اجلامعى وذلك طبقا لقانون تنظيم

يتم إلغاء قيد الطالب إداريا ىف حالة عدم سداده الرسوم الدراسية املقررة خالل شهرين من بداية الفصل الدراسى دون  .٢
مرة  أما ىف فرتة التسجيل للرسالة فيتم إلغاء قيد الطالب إداريا بعد إنذره. فرتة دراسة املقرراتأثناء احلاجة اىل إنذاره وذلك 

  .واحدة حبد أقصى شهرين من تاريخ اإلنذار
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١٥ 
 

 الرابعالباب 

  الدرجات العلمية

  دبلوم الدراسات العليا :أوال

 مجاالت الدراسة ) : ٢٦(مادة 
وذلـك  العليـاجامعة املنوفية بناء على توصيات جمالس األقسام املختصة وجملس كلية احلاسبات واملعلومـات دبلـوم الدراسـات جملس نح مي

   :يف أحد التخصصات العلمية التالية

  نظم المعلومات    -٢        علوم الحاسب   -١

   رونظم دعم القرابحوث العمليات  -٤        تكنولوجيا المعلومات -٣

  . والقسم املشرف عليها على أن يوضح التخصص ىف الشهادة لدبلوم الدراسات العليا

 دبلوم الدراسات العليامتطلبات الحصول على :  )٢٧(مادة 
 –دبلـوم تكنولوجيـا املعلومـات  –دبلـوم علـوم احلاسـب (متطلبات احلصول على دبلوم الدراسـات العليـا ىف التخصصـات املختلفـة 

  )دبلوم حبوث العمليات ونظم دعم القرار –دبلوم نظم املعلومات 

  .املعتمدة من اجمللس األعلى للجامعات املصريةمن إحدى اجلامعات مناسب أن يكون الطالب حاصال على بكالوريوس  .١
  لغري احلاصلني على بكالوريوس احلاسبات واملعلومات ECDL/ICDLاجتياز امتحان  .٢
  .اجتياز امتحان ىف الربجمة تقوم الكلية بإعداده لغري احلاصلني على بكالوريوس احلاسبات واملعلومات .٣
)  أو مايعادلــه(  TOEFLإجتيــاز الطالــب امتحــان بإعــداده أو التقــدم مبــا يفيــد إجتيــاز إمتحــان ىف اللغــة االجنليزيــة تقــوم الكليــة  .٤

 .باملستوى الذى يقره جملس الكلية ومبا يتفق مع قررات اجمللس األعلى للجامعات ىف هذا الصدد
ــذه الالئحــة منهــا املوضــحة بســاعة معتمــدة للمقــررات  ٣٠يقــوم الطالــب بدراســة  .٥ ة ملشــروع ســاعات معتمــد ٣اجلــداول امللحقــة 

 .تطبيقى

 العبء الدراسى) : ٢٨(مادة 
وميكن السماح  ساعات معتمدة ٦واحلد األدىن  ساعة معتمدة ١٨احلد األقصى لتسجيل املقررات خالل الفصل الدراسى الواحد هو 

  .ساعة معتمدة ٢٧بتسجيل مقرر واحد ىف حالة إستكمال 
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١٦ 
 

 مدة الدراسة) : ٢٩(مادة 
  .دراسيةفصول التقل مدة الدراسة عن فصلني دارسيني والتزيد عن ستة 

    :معادلة المقررات) : ٣٠(مادة 
أو (جيوز جمللس الكلية املختص بناء على اقرتاح جملس القسم املختص احتساب مقررات للدبلوم سبق للطالب دراستها بالكلية 

والنجاح فيها خالل الثالث سنوات السابقة لقيده بالدبلوم ) جملس القسم املختصخارجها اذا مت معادلتها باملقررات املطلوبة من قبل 
  .ساعة معتمدة ١٢بشرط االيتجاوز عدد ساعات هذه املقررات 

  المشروع):  ٣١( مادة 
  .حيدده جملس القسم املختص أعضاء هيئة التدريسأحد  إشرافاألخري بإعداد مشروع حتت  الدراسىيقوم الطالب ىف الفصل  -١
جملس  حيددها جملس القسم املختص وتعتمد منال يزيد عددها عن أربعة تقوم جلنة من املمتحنني من أعضاء هيئة التدريس  -٢

  .الكلية مبناقشة الطالب ىف املشر وع 
 ىفة الثانية رسوبه للمر  التايل لالمتحان ويلغي قيده ىف حالةالدراسى إذا رسب الطالب ىف املشروع مينح فرصة ثانية ىف الفصل  -٣

  .املشروع 
  

 درجـــــة الماجستير: ثانيا 
 مجاالت الدراسة ) : ٣٢(مادة 

الــىت وذلــك يف أحــد التخصصــات احلاســبات واملعلومــات  ىف درجــة املاجســتريكليــة الجملــس اقــرتاح جامعــة املنوفيــة بنــاء علــى جملــس نح ميــ
   :العلمية التاليةتطرحها االقسام 

  نظم المعلومات    -٢        علوم الحاسب   -١

   ربحوث العمليات ونظم دعم القرا -٤        تكنولوجيا المعلومات -٣

  .مبينا فيها اسم القسم العلمى والتخصص وعنوان الرسالة الشهادةومتنح 

 شروط القيد) : ٣٣(مادة 
 :مايلى) ٨(باالضافة اىل الشروط الواردة ىف املادة  يشرتط ىف من يتقدم للقيد لنيل درجة املاجستري

أو بتقدير جيد على األقل أو هندسة احلاسبات أو مايعادهلما  ىف احلاسبات واملعلومات أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس .١
 ، وجيوز االستثناء من شرط التقدير ملرحلة البكالوريوس إذا كان الطالب حاصل على دبلوم الدراسات العليا ىف نفسمايعادله من نقاط
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١٧ 
 

ا من  احلاسبات واملعلوماتلبكالوريوس وكذلك خرجيى الكليات واملعاهد املعادلة  .على األقل" جيد"التخصص بتقدير  املعرتف 
 .جيد على األقل عام بتقدير املصرية اجمللس االعلى للجامعات

 اإلنتهاء بعد مقبول تقدير علىاحلاصلني  ماجستري للدراسات العليا التسجيل ىف الراغبني الطالب قبول على املوافقة الكلية جمللس جيوز .٢
 أو القسم العلمى األكادميى املشرف حيددها( مرحلة البكالوريوس من معتمدة ساعة ١٢ عن تقل ال القسم حيددها تأهلية من مقررات

والحتتسب هذه الساعات ضمن الساعات املطلوبة على األقل  ٢,٧ نقاط متوسط على وحصوله املختص القسم جملس عليها ويوافق
 .)للدراسة

يعقد امتحان قبول للمتقدمني حيدده جملس القسم املختص، ويكون القبول حسب ترتيب الناجحني ىف هذا االمتحان، وجيوز أن  .٣
 .يكون االمتحان حتريريا أو شفهيا من جلنة مشكلة من جملس القسم املختص

حتدد قد و من اجمللس االعلى للجامعات  املعادلة ل جلنة من القسم املختص لدراسة اوراق الطالب احلاصل على البكالوريوستشك .٤
ميكن أن يقيد الطالب لى االكثر ع اتقرر م ٣قرار اللجنة دراسة ىف حالة و  من عدمهطالب مكملة للقررات اللجنة امكانية دراسة م

وميكن للقسم ان يقرر  ،مع دراسة هذه املقررات والحتتسب هذه الساعات ضمن الساعات املطلوبة للدراسة املاجستريلنيل درجة 
 .تاجيل التسجيل حلني االنتهاء من دراسة املقررات املطلوبة

 :مدة الدراسة) : ٣٤(مادة 
وعشرة فصول دراسية على االكثر مع مراعاة . مدة الدراسة لنيل درجة املاجستري هى اربعة فصول دراسية على االقل من تاريخ القيد

املختص وجملس  أقصى أربعة فصول دراسية بناء على طلب املشرف وموافقة جملس القسموجيوز مد القيد حبد . حاالت وقف القيد
 .الكلية

 متطلبات الحصول على الدرجة العلمية) : ٣٥(مادة 
ا كاالتى) ٣٦(يقوم الطالب باجتياز    :ساعة معتمدة ىف ختصصة بيا

  البيان  الساعات المعتمدة
  مقررات دراسية إجبارية  ٦

  اختيارية مقررات دراسية  ١٢

  )سيمنار عرض النتائج النهائية للبحث –سيمنار لطرح املقرتح البحثى (سيمنارات   ٢

  أوراق حبثية  ٢

  رسالة املاجستري  ١٤

  اجملموع  ٣٦
 معتمدةساعة  ١٨يتطلب احلصول على درجة املاجستري ىف احلاسبات واملعلومات دراسة جمموعة من املقررات ال تقل عن  .١

، توزع على فصلني دراسيني، خبالف ثالثة مقررات وهى اللغة اإلجنليزية واساليب البحث )٦××(من مقررات املستوى 
بعد  العلمى والرياضيات املتقدمة واالحصاء، كما جيوز ان يقرر جملس القسم دراسة مقررات تكميلية كشرط لقبول الطالب
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١٨ 
 

ة املاجستري ىف احلاسبات واملعلومات إجراء حبث علمى ينتهى بكتابة كما يتطلب احلصول على درج. موافقة جملس الكلية
 . رسالة حتتوى على نتائج البحث، وحتليل كامل هلا ومناقشتها عالنية بنجاح

مجيع املقررات الدراسية خالل مدة التزيد عن اربعة فصول دراسية وال يسمح للطالب بتسجيل ان ينتهى الطالب من  جيب .٢
، وبعد عقد السيمنار اخلاص مبقرتح )١٦(كما جاء باملادة ) على االقل C(ال بعد اجتيازه املقررات بتقدير الرسالة العلمية ا

  .موضوع البحث واملوافقة عليه من جملس القسم املختص
  .وفقا لتوصيف املقرر املعتمد من جملس الكلية) يشمل انشطة علمية وحبثية وغريها(يتم رصد اعمال سنة الى مقرر  .٣
جيب أال تتجاوز اربعة فصول ) حتديد جمال البحث(الزمنية بني اجتياز كافة املقررات الدراسية والتسجيل للرسالة  الفرتة .٤

  .دراسية
جيوز جمللس القسم املختص بناء على طلب من املشرف الرئيسى ان يوافق على تعديل جمال البحث وملرة واحدة فقط خالل  .٥

او بدون تغيري املشرفني ويعتمد ذلك التعديل من جملس القسم املختص وجملس وجيوز ان يتم ذلك مع . دراسة املاجستري
وىف حالة التعديل اجلوهرى جملال  .واليرتتب على ذلك التعديل االخالل باملدد الزمنية للتسجيل لدرجة املاجستري. الكلية

  .لكلية على التعديلواحلكم قبل مرور سنة ميالدية من موافقة جملس ا ناقشةعقد جلنة املالبحث الجيوز 
 ٦واحلد االدىن لتسجيل املقررات خالل الفصل الدراسى الواحد ساعة معتمدة  ١٢احلد االقصى لتسجيل املقررات هو  .٦

استكمال وميكن السماح بتسجيل مقرر واحد ىف حالة باإلضافة إىل مقرر أو مقررين من املقررات اإلضافية ساعات معتمدة 
  .ساعة معتمدة ١٥

مرة كل عام (املشرفون بتسليم تقرير مفصل جمللس القسم يتضمن مامت احرازه من تقدم ويقدم هذا التقرير بصفة دورية يقوم  .٧
  .بدءاً من تاريخ التسجيل للرسالة) على االقل

لعلمية نشر باحدى اجملالت العلمية او املؤمترات الل هاو تقدمي مايفيد قبولواحد على األقل جيب ان يقوم الطالب بنشر حبث  .٨
  .احملكمة ىف جمال ختصصه قبل عقد السيمنار النهائى

وذلك  لعرض نتائج الرسالة العلمية بعد أخذ موافقة جملس القسم) السيمنار النهائى(جيب ان يقوم الطالب بعقد سيمنار  .٩
 .املناقشة واحلكمقبل تشكيل جلنة 

  :معادلة المقررات) : ٣٦(مادة 
أو خارجها (اقرتاح جملس القسم املختص احتساب مقررات للماجستري سبق للطالب دراستها بالكلية جيوز جمللس الكلية بناء على 

والنجاح فيها خالل الثالث سنوات السابقة لقيده باملاجستري ) اذا مت معادلتها باملقررات املطلوبة من قبل جملس القسم املختص
  .ساعات معتمدة ٦بشرط االيتجاوز عدد ساعات هذه املقررات 

 الدرجة منح شروط) : ٣٧(مادة 
يوصى جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص منح درجة املاجستري ىف احلاسبات واملعلومات ىف حالة استيفاء الطالب 

  :الشروط التالية
  .مرور سنة ميالدية على األقل من تاريخ تسجيل نقطة البحث .١
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١٩ 
 

  ).على االقل C(جناح الطالب ىف املقررات الدراسية بتقدير  .٢
  .والتوصية مبنح الدرجةاملناقشة واحلكم قبول الرسالة من جلنة  .٣
  .)ورقة علمية على االقل(قبول بالنشر باحد اجملالت العلمية او املؤمترات العلمية احملكمة ذات التخصص النشر العلمى او  .٤

 

 درجـــــة دكتوراه الفلسفة: ثالثا
 مجاالت الدراسة ) : ٣٨(مادة 

االقسـام احلاسـبات واملعلومـات وذلـك يف ختصصـات درجـة دكتـوراه الفلسـفة ىف كليـة الجملس اقرتاح  على جامعة املنوفية بناءجملس نح مي
  : بالكلية وهىالعلمية 

  نظم المعلومات    -٢        علوم الحاسب   -١

   ربحوث العمليات ونظم دعم القرا -٤        تكنولوجيا المعلومات -٣

  .مبينا فيها اسم القسم العلمى والتخصص وعنوان الرسالة الشهادةومتنح 

 شروط القيد) : ٣٩(مادة 
 :مايلى) ٧(الواردة ىف املادة  العامة باالضافة اىل الشروط الدكتوراةيشرتط ىف من يتقدم للقيد لنيل درجة 

من ىف جمال التخصص  اأو مايعادهل أو هندسة احلاسبات ىف احلاسبات واملعلومات املاجستريأن يكون حاصال على درجة  .١
 .وذلك بعد موافقة جملس القسم املختص املتقدم له الطالب املصرية من اجمللس االعلى للجامعاتجامعة او كلية معتمدة 

وقد حتدد اللجنة امكانية دراسة  املعادل املاجستريتشكل جلنة من القسم املختص لدراسة اوراق الطالب احلاصل على  .٢
ميكن أن يقيد الطالب على االكثر  )ساعات ٩( اتمقرر  ٣ىف حالة قرار اللجنة دراسة . مقررات مكملة للطالب من عدمه

وميكن للقسم ان . مع دراسة هذه املقررات والحتتسب هذه الساعات ضمن الساعات املطلوبة للدراسةالدكتوراة لنيل درجة 
  .لتسجيل حلني االنتهاء من دراسة املقررات املطلوبةيقرر تاجيل ا

  .أن جيتاز بنجاح امتحان القبول .٣

  امتحان القبول): ٤٠(مادة 
للمتقدمني حيدده جملس القسم املختص، ويكون القبول حسب سنويًا على مستوى التخصص،  ىف ميعادينيعقد امتحان القبول 

 .جلنة مشكلة من جملس القسم املختصترتيب الناجحني ىف هذا االمتحان، وجيوز أن يكون االمتحان شفهيا من 
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٢٠ 
 

 :مدة الدراسة) : ٤١(مادة 
والجيوز ان يبقى الطالب مقيدا هلذه الدرجة اكثر من فصول دراسية على االقل  ستةهى  الدكتوراهدرجة  للحصول على القيدمدة 

احلق ىف املد لفرتات التتجاوز اربعة فصول دراسية اخرى وذلك بناء على طلب املشرف املسئول  لس الكليةوجملعشرة فصول دراسية 
 .وموافقة جملس القسم املختص

 متطلبات الحصول على الدرجة العلمية) : ٤٢(مادة 
  :كاالتى  موزعةىف ختصصة  )على االقل( ساعة معتمدة) ٤٨(يقوم الطالب باجتياز بعد اجتياز الطالب امتحان القبول 
  البيان  الساعات المعتمدة

  مقررات دراسية   ١٢

  )سيمنار عرض النتائج النهائية للبحث –سيمنار لطرح املقرتح البحثى (سيمنارات   ٢

  أوراق حبثية  ٤

  امتحان شامل  ٥

  رسالة الدكتوراه  ٢٥

  اجملموع  ٤٨
 معتمدةساعة  ١٢ىف احلاسبات واملعلومات دراسة جمموعة من املقررات ال تقل عن  الدكتوراهيتطلب احلصول على درجة  .١

  . ، كما جيوز ان يقرر جملس القسم دراسة مقررات تكميلية كشرط لقبول الطالب)٧××(من مقررات املستوى 
املوافقة على تسجيل الطالب ملقررين دراسيني على االكثر من خارج ختصص القسم وذلك من ميكن للمشرف الرئيسى  .٢

  .وحتتسب من ضمن عدد الساعات املطلوبةواملرتبطة بدراسة الطالب تطرحها االقسام االخرى للدكتوراه  املقررات الىت
اخرى اال بعد معادلتها من قبل جملس  اليسمح باحتساب او نقل اى ساعات دراسية مت االنتهاء من دراستها ىف جامعات .٣

  .القسم املختص واعتماد جملس الكلية
مجيع املقررات الدراسية خالل مدة التزيد عن اربعة فصول دراسية وال يسمح للطالب بتسجيل جيب ان ينتهى الطالب من  .٤

، وبعد عقد السيمنار اخلاص )١٦(كما جاء باملادة ) على االقل  C(الرسالة العلمية اال بعد اجتيازه املقررات بتقدير 
  .قرتح موضوع البحث واملوافقة عليه من جملس القسم املختصمب

جيب أال تتجاوز اربعة فصول ) حتديد جمال البحث(الفرتة الزمنية بني اجتياز كافة املقررات الدراسية والتسجيل للرسالة  .٥
  جملس القسم املختصيقبله وميكن التقدم بطلب ايقاف قيد اذا كان هناك عذر   .دراسية

تسجيل املقررات املطلوبة للدكتوراه جيوز جمللس القسم املختص بناء على طلب من املشرف الرئيسى ان يوافق على تعديل  .٦
املوافقة على تعديل ثان ىف بعض احلاالت الىت يوافق عليها جملس القسم الستنفاد عدد مرات وجيوز . وذلك ملرة واحدة

  .الرسوب للطالب ىف مقرر
احدة فقط خالل جيوز جمللس القسم املختص بناء على طلب من املشرف الرئيسى ان يوافق على تعديل جمال البحث وملرة و  .٧

جملس القسم املختص وجملس  وجيوز ان يتم ذلك مع او بدون تغيري املشرفني ويعتمد ذلك التعديل من ،التسجيل للدكتوراة
واذا كان التعديل جوهريا يقوم  ،الزمنية للتسجيل لدرجة الدكتوراهاملدد واليرتتب على ذلك التعديل االخالل ب ،الكلية
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٢١ 
 

الطالب بتسجيل جديد حيث يتم حتديد املقررات املؤهلة هلذا التسجيل على ان يقوم الطالب بدراسة مقررات التسجيل 
لى ان التتجاوز مقررين ع اجلديد وجيوز للقسم بناء على طلب املشرف احتساب مقررات مت اجتيازها من التسجيل القدمي

  .دراسيني والجيوز عقد جلنة املناقشة واحلكم قبل مرور سنة ميالدية من موافقة جملس الكلية على التعديل
مرة كل عام (يقوم املشرفون بتسليم تقرير مفصل جمللس القسم يتضمن مامت احرازه من تقدم ويقدم هذا التقرير بصفة دورية  .٨

  .التسجيل للرسالةبدءاً من تاريخ ) على االقل
باحدى اجملالت العلمية او املؤمترات العلمية احملكمة ىف  حبثني على االقلجيب ان يقوم الطالب بنشر او تقدمي مايفيد قبول نشر  .٩

  .جمال ختصصه قبل عقد السيمنار النهائى
قبل وذلك  أخذ موافقة جملس القسملعرض نتائج الرسالة العلمية بعد ) السيمنار النهائى(جيب ان يقوم الطالب بعقد سيمنار  .١٠

  .املناقشة واحلكمتشكيل جلنة 
 .)٤٣مادة ( ان جيتاز االمتحان الشامل بنجاح .١١

  االمتحان الشامل) : ٤٣(مادة 
يؤدى الطالب امتحانا شامال يعترب النجاح فيه أحد متطلبات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة ىف احلاسبات واملعلومات، وتتخذ 

 :االمتحان الشامل كما يلىإجراءات 
 .على االقل من تسجيل نقطة البحث ميالدية يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد سنة .١
يقرتح القسم جلنة المتحان الطالب امتحانا شامال تتكون من مخسة أعضاء من األساتذة أو األساتذة املساعدين املتخصصني،  .٢

إذا مل يوجد بالقسم و  ،ر من الكلية وعضو من خارج الكليةن قسم آخأحدهم من هيئة اإلشراف وعضوين من القسم وعضو م
ويتم اختيار األعضاء حبيث  ،أساتذة أو أساتذة مساعدين يتم االستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الكلية أو خارجها

م العليا والبحوث بناء على اقرتاح من يعتمد تشكيل جلنة االمتحان الشامل من نائب رئيس اجلامعة للدراسات و  ،تتنوع ختصصا
 .جملس القسم وموافقة جملس الكلية

جتتمع جلنة االمتحان الشامل بدعوة من العضو املمثل للجنة اإلشراف لتحديد املوضوعات الىت سيؤدى الطالب االمتحان  .٣
ا مبستوى يتناسب مع درجة الدكتو  راه، وحتدد اللجنة املراجع الشامل فيها، حبيث تشتمل على جمال نقطة البحث ومتطلبا

والكتب الالزم االطالع عليها، ويبلغ الطالب باملوضوعات الىت سيتم امتحانه فيها، وحتدد له مدة يتم امتحانه بعدها حبيث ال 
 .تزيد عن ستة أشهر

اية اجللسة بتحد) شفهيا(شامل يؤدى الطالب االمتحان ال .٤ يد نتيجة الطالب ىف أمام جلنة االمتحان الشامل، وتقوم اللجنة ىف 
ويوضح التقرير اجتياز الطالب لالمتحان الشامل هذا االمتحان، وتقدم تقريرا بذلك إىل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، 

وحيفظ التقرير ىف ملف الطالب كأحد متطلبات منح الدرجة، وخيطر القسم املختص ، او عدم اجتياز الطالب لالمتحان الشامل
 .لتقريربنسخة من ا

جيوز للطالب الراسب ىف االمتحان الشامل التقدم بطلب إلعادة االمتحان الشامل بنفس اللجنة واخلطوات السابق ذكرها،  .٥
 .خالل ستة أشهر وملرة واحدة، وىف حالة رسوبه للمرة الثانية يلغى قيده
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٢٢ 
 

 الدرجة منح شروط) : ٤٤(مادة 
ىف احلاسبات واملعلومات ىف حالة استيفاء الطالب  الدكتوراهيوصى جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص منح درجة 

  :الشروط التالية
  .مرور سنتني ميالديتني على األقل من تاريخ تسجيل نقطة البحث .١
 ).على االقل C(جناح الطالب ىف املقررات الدراسية بتقدير  .٢
  .االمتحان الشامل بنجاحاجتياز  .٣
  .والتوصية مبنح الدرجةاملناقشة واحلكم قبول الرسالة من جلنة  .٤
على  ورقتان علميتان(العلمية احملكمة ذات التخصص قبول بالنشر باحد اجملالت العلمية او املؤمترات النشر العلمى او  .٥

  .)االقل
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٢٣ 
 

 الخامسالباب 

  التعليم املستمر

  بالتجزيء الدراسةنظام ): ٤٥(مادة 

الطالب الذين تنطبق عليهم شروط  العليا والبحوث قبول الدراساتجملس القسم املختص وجلنة  اقرتاحجيوز جمللس الكلية بناًء على  -أ
ذه الالئحة حلضور مقرر  للدراساتالقيد  ا نظري  مقررات الدراسات من  )أو أكثر(العليا املبينة  العليا بالكلية والتقدم المتحانا
تفيد ذلك بعد سداد الرسوم املقررة ولكن ال مينح دبلوم  إفادةجناح الطالب يف املقرر مينح  حمدده لكل مقرر ويف حالة دراسيةرسوم 

 ).دكتوراه –ماجستري (جامعية  أو درجة

ح جملس القسم اقرتا  العليا جيوز جمللس الكلية بناًء على الدراساتعند تقدم مثل هذا الطالب مستقبًال للقيد يف أحد دبلومات  -ب 
على  Cاليت سبق للطالب جناحه فيها بتقدير ) املقررات أو(العليا والبحوث املوافقة على احتساب املقرر  الدراساتاملختص وجلنة 

ساعة معتمدة وبشرط ) ١٥( عشر مخسة يزيد عدد الساعات املعتمدة احملتسبة عن  وحبيث ال. األقل ضمن متطلبات منح الدبلوم
ا وال يطبق هذا على املتقدمني لدرجيت دراسة املقرراتمخس سنوات على  عدم مرور أكثر من  اليت يتم املوافقة على احتسا
  .وراهاملاجستري أو الدكت

  التبادلية البرامج): ٤٦(مادة 
 العليا مقررات الدراساتبعض  بدراسةالعليا  الدراسات القسم املختص السماح لطالب اقرتاحجيوز جمللس الكلية بناًء على  -أ

  .ضمن متطلبات منح الدرجة املقررات ويتم احتساب هذه . باتفاقيات ثقافيةاملنوفية باجلامعات األجنبية املرتبطة مع جامعة 
للطالب األجانب املقيدين جبامعات أجنبية مرتبطة باتفاقيات ثقافية  السماح جملس القسم  اقرتاحلى جيوز جمللس الكلية بناًء ع -ب

م العليا مقررات الدراسات بعض بدراسة املنوفيةمع جامعة    .بالكلية ومينحون شهادة معتمدة من الكلية بنتيجة امتحا
لألساتذة من جامعات أجنبية  العليا والبحوث السماح الدراساتاملختص وجلنة  جملس القسم  اقرتاحجيوز جمللس الكلية بناًء على  -ج

  .بالكلية مقررات الدراسات العليابتدريس بعض  املنوفيةمرتبطة باتفاقيات ثقافية مع جامعة 

  التخصصية الدراسات): ٤٧(مادة 
 الدراساتعلى مستوى  دراسيةتدريبية أو حلقات  دوراتجملس القسم املختص أن تعقد  اقرتاحجيوز جمللس الكلية بناًء على  -أ

أو املتخصصني احلاصلني على الدرجات  اخلرجيني تعليم واستمراريةالعليا والبحوث تستهدف حتديث املستوى العلمي وكذلك تنشيط 
ا   .اجلامعية واملعرتف 

  .الدراسيةواحللقات الدورات ية يف تنظيم هذه جيوز مشاركة اجلمعيات العلمية القومية واألجنبية واملؤسسات واهليئات املعن -ب
  .سداد الرسوم املقررة أو احللقات شهادة تفيد ذلك دون احلصول على درجة علمية بعد الدوراتجيوز منح املشاركني يف هذه  -ج
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٢٤ 
 

  )سريان الالئحة( األحكام االنتقالية): ٤٨(مادة 
  ،باعتماد هذه الالئحة القرار الوزارىمن تاريخ صدور  بالدراسات العلياتطبق هذه الالئحة على الطالب املقيدين 

ا حىت االنتهاء من التسجيلأما الطالب املقيدين    .طبقا الحكام الالئحة السابقة يستمر معاملتهم 
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٢٥ 
 

 الباب السادس
 
  

  وتوصيفها وجداول املقررات الدراسية املالحق
  

  
 قواعد النظام الكودى ألرقام المقررات:     أوالً 
 ً   جدول المجموعات التخصصية:     ثانيا
 ً   جداول مقررات مرحلة الدراسات العليا:     ثالثا

  توصيف مقررات مرحلة الدراسات العليا:  رابعاً 
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 ٢٦

  النظام الكودى ألرقام المقرراتقواعد : أوال 

مـــن مخـــس خانـــات ؛ اخلـــانتني ىف أقصـــى اليســـار ميـــثالن الرمـــز ) Course Code(يتكـــون كـــود أى مقـــرر 
يـدل الـرقم . رقم املئات ميثل مستوى املقـرر :كالتاىلالكودى للتخصص، يلى ذلك عدد مكون من ثالثة أرقام، تفصيلها  

علـى مقـررات املسـتوى  ٦على مقررات املستوى األول للدراسات العليـا وهـى مقـررات دبلـوم الدراسـات العليـا، والـرقم  ٥
 لــــثعلــــى مقــــررات املســــتوى الثا ٧والــــرقم  .قــــررات الســــنة التمهيديــــة للماجســــتريالثــــاىن للدراســــات العليــــا والــــىت تضــــم م

ــــة  ــــىت تضــــم مقــــررات الســــنة التمهيدي ــــا وال ــــللدراســــات العلي ــــرقم ىف خانــــة العشــــرات ميثــــل اجملموعــــة  .كتوراه الفلســــفةد ل ال
وأرقامهـا املسـتخدمة  واملقررات التابعـة هلـا يوضح تلك اجملموعات ١-التخصصية للمقرر داخل التخصص العام، وجدول

 :انظر الشكل التاىل لإليضاح. اخل اجملموعة التخصصيةرقم اآلحاد ميثل التخصص الدقيق للمقرر د .ىف الرتميز

  
 
  
  
  
  
  
 

  
مثــل مقــرر  )أى متطلبــات اجلامعــة(بالنســبة للمقــررات الــىت يدرســها الطــالب وال تقــع ضــمن ختصصــات الكليــة 

 ، بينمـا مقـررات العلـوم األساسـيةاتدريسـهب املتخصصـنياء هيئـة التـدريس يكلـف جملـس الكليـه أحـد أعضـ اللغة االجنليزية
واجلدول التـاىل  .يكلف جملس الكلية أحد أعضاء هيئة التدريس من داخل الكليه بتدريسها العامه والىت ختدم التخصص

  .يوضح رموز التخصصات املختلفة
  

 رموز التخصصات المختلفة

 الرمز Major التخصص

  اللغة االجنليزية
  رياضيات

  أساليب البحث العلمى

English Language   
Mathematics  
Scientific Research Methods

EN 
MA 
GN  

 Computer ScienceCS علوم حاسب
 Information SystemsIS نظم املعلومات

 Information TechnologyIT تكنولوجيا املعلومات
 Operation Research and Decision Support Systems OD  دعم القرارنظم حبوث العمليات و 

  

 

  كود التخصص

  التخصص الدقيق  مستوى املقرر

رقم اجملموعة 
  التخصصية
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  والمقررات التابعة المجموعات التخصصية ١- جدول: ثانياً 

 Computer Science (CS)                                               قسم علوم الحاسب

رقم 
  اسم المجموعة التخصصية المجموعة

  المقررات التابعة للمجموعة التخصصية

Course Name  Code 

1 Fundamentals of CS 
Selected Topics in Mathematics CS510 
Design and Analysis of Parallel Algorithms CS611 

2 AI and Expert System 

Artificial Intelligence -2 CS521 
Advanced Robotics CS621 
Neural Networks and Genetic Algorithms CS721 
Web Mining CS722 
Digital Forensics CS723 

3 Programming Languages 
Advanced Programming Languages CS531 
Multi-core Programming CS631 
3D Game Development CS731 

4 
High Performance 
Computing 

Distributed Systems Design CS540 
Big Data Analysis and Processing CS641 
Parallel Programming-2 CS642 

Mobile and Pervasive Computing CS643 

Advanced Computer Graphics CS645 

Distributed Architectures Modeling CS741 

Quantum computing CS742 

5 Software Engineering 

Software Engineering -3 CS550 
Software Quality CS650 

Advanced Software Engineering CS751 
Secure Code Practices CS752 

6 System Software 
Operating System-3 CS561 

Advanced  Operating System CS661 

7 
Natural Language 
Processing 

Compiler construction – 2 CS570 
Knowledge Engineering CS671 
Natural Language Processing and Machine 
Translation 

CS771 

Human- Robot Interaction CS772 

8 Selected Topics in CS 

Project CS580 

Selected Topics in CS CS581 
Selected Topics in CS CS68x 
Selected Topics in CS CS78x 
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  Information Systems (IS)                                              قسم نظم المعلومات

رقم 
 المجموعة

  اسم المجموعة التخصصية
  المقررات التابعة للمجموعة التخصصية

Course Name  Code 

1 
Fundamentals, Systems  
Analysis & Design    

Analysis and Design of Information Systems IS511  
Advanced Data Structures IS513  

2 
Database Systems 
 

Database Design IS521 
Advanced Database Systems IS621 
Modern Database Models IS623 
Databases for New Computing Platforms IS721 

3 
Distributed Data 
Management 

Data Warehousing IS531  
Advanced Topics in Enterprise Systems and 
Architectures 

IS631  

Advanced Distributed Databases IS731  

4 Management of IS 
Management of Information Systems IS641  
E-business IS643  
Advanced Topics in Data Management IS741  

5 Web-based IS 

Web Programming IS551 
Information Storage and Retrieval IS553 
Web Information Processing IS651 
Intelligent Web-based IS IS751 

Advanced Topics in Information Retrieval IS753 

6 Advanced IS 

Geographic Information System IS561 
Data Mining and Applied Analytics IS661 
Spatial Database Design IS663 
Advanced Information Systems Engineering IS761 

Advanced Information Security IS763 

Reasoning with Informatics course IS765 

7 IS Applications 

IS Applications IS671 
Data Management in Bioinformatics IS673 
Content Management IS771 
Mobile Computing IS773 

8 
Selected Topics 
 

Project IS580 
Selected Topics in IS IS68x 
Selected Topics in IS IS78x 
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  Information Technology (IT)                                  قسم تكنولوجيا المعلومات

رقم 
 المجموعة

  اسم المجموعة التخصصية
  المقررات التابعة للمجموعة التخصصية

Course Name  Code

1 
Computer Networks and 
Network Security 

Multimedia Networking IT511 
Information Networks-2 IT611 
Computer networks-4 IT612 
Advanced Topics in Computer Networks IT711 
Advanced topics in Network management IT712 
Advanced topics in network security IT713 

2 Computer Vision 

Digital image processing -2 IT521

Image Processing-3 IT621

Computer Vision-2 IT622

Advanced Topics in Computer Vision IT721

3 Pattern Recognition 

Pattern Recognition-2 IT532 
Pattern Recognition-2 IT631 
Advanced Topics in Pattern Recognition IT731 
Biometrics IT732 

4 
Computer Graphics and  
Virtual Reality 

Animation IT541 
Network operating system IT542 
Virtual Reality-2 IT641 

5 Web Design and Development Web Development-2 IT551

6 Multimedia Advanced Topics in Multimedia IT661

7 
Signal Processing and Speech 
Recognition 

Speech Recognition-2 IT572

Automatic Speech Recognition-3 IT671

8 Selected Topics 

Project IT582

Selected Topics in IT IT58x

Selected Topics in IT IT68x

Advanced Information Technology Applications IT683

Medical Imaging IT684

Selected Topics in IT IT78x

Computational Cognitive Science IT783

Computer-Assisted Interventions IT784

Human-Computer Interaction IT785
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Operation Research and Decision 
Support Systems      (OD) 

  قسم بحوث العمليات ونظم دعم القرار

 رقم 
 المجموعة

  اسم المجموعة التخصصية
  المقررات التابعة للمجموعة التخصصية

Course Name  Code 

1 
Fundamentals of 
Systems & Operation 
Research 

Operations Research and Decision Support OD510 

2 Project Planning 

Decision Support Systems OD521 
Applied Project Management OD621 

Advanced production and inventory planning   OD721 

3 Systems Optimization 
Linear and Nonlinear Programming OD531 

Advanced Optimization -1 OD631 
Selected topics in Mathematical programming OD731 

4 Systems Simulation 
Modeling and Simulation OD541 

Advanced Modeling and Simulation Applications OD641 

5 
Systems Management and 
Decision Support 

Decision and Game Theory OD551 
Advanced Decision Support Systems OD651 
Advanced Decision and Game Theory OD652 
Service Science, Management and Engineering OD751 
Advanced Models of Operations Research and 

Decision Support 
OD752 

Advanced Decision Support Methodologies OD753 

6 Intelligent Computations Applied Computational Intelligence in Operations Research OD661 

7 
Decision Support 
Applications 

Applications of Operations Research and Decision Support OD570 
Applications of Advanced Operations Research and 

Decision Support 
OD671 

Advanced Stochastic Programming OD672 
Advanced Topics in  Operations Research And Decision 

Support 
OD67x 

Research Topics in  Operations Research OD771 
Research Topics in  Decision Support OD772 

8 Selected Topics 

Project OD580 
Selected Topics-1in OD OD58x 
Selected Topics –x in OD OD68x 
Selected Topics in OD OD78x 
Advanced Topics in Information Systems with decision 

support 
OD783 
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  الباب السادس
  مقررات مرحلة الدراسات العلياجداول : ثالثا

  دبلوم الدراسات العليا: اوال

   تخصص علوم الحاسب :دبلوم -١
  ٢جدول 

 

  المعلوماتتخصص نظم  :دبلوم -٢
  ٣جدول 

عدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود
 المعتمدة

CS510 رياضياتمختارة فى الموضوعات  Selected Topics in  Math. ٣ 

CS521 ٢ -ذكاء اصطناعى Artificial Intelligence -2 ٣  
CS531متقدمة لغات برمجة Advanced Programming Languages ٣  
CS540 تصميم النظم الموزعة Distributed Systems Design ٣ 
CS550  ٣ - هندسة البرمجيات Software Eng. -3 ٣ 

CS561 ٣ -نظم تشغيل  Operating System-3 ٣ 

CS570  ٢ - بناء مترجمات  Compiler construction – 2  ٣  

CS580 المشروع Projects ٣  
CS581 فى علوم الحاسب موضوعات مختارة Selected Topics in CS ٣  

IS521 تصميم قواعد البيانات Database Design ٣ 

عدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود
 المعتمدة

IS511  تحليل وتصميم نظمAnalysis and Design of Information Systems  ٣ 

IS513 هياكل بيانات متقدمة  Advanced Data Structure ٣ 
IS521 تصميم قواعد البيانات Database Design ٣  
IS531 البيانات اتمستودع  Data Warehousing ٣  

OD510 نظم دعم القراربحوث عمليات وOperations Research & Decision Support Systems ٣ 

IS551 برمجة الويب Web Programming ٣ 

IS553  المعلوماتتخرين واسترجاع  Information Storage and Retrieval  ٣ 

IS561  الجغرافيةنظم المعلومات Geographic Information System ٣  

CS521٢-ذكاء االصطناعي Artificial Intelligence-2 ٣  

IS580 المشروع Project ٣  
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  تخصص تكنولوجيا المعلومات :دبلوم -٣

  ٤جدول 

  

  دعم القرارنظم بحوث العمليات و   تخصص :دبلوم -٤
  ٥ جدول

  

المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

IT511 شبكات الوسائط المتعددة  Multimedia Networking ٣ 

IT521  2-معالجة الصور الرقمية Digital image processing-2 ٣ 

IT532 ٢-التعرف على األنماط  Pattern Recognition-2 ٣  

IT541 الرسوم المتحركة Animation ٣  

IT542 أنظمة تشغيل الشبكات Network operating system ٣  

IT551 ٢- تطوير الويب Web Development-2 ٣ 

IT572 ٢-التعرف على الكالم Speech Recognition-2 ٣ 

IT580 فى تك المعلومات ١- موضوعات مختارة Selected Topics-1 in IT ٣ 

IT581 فى تك المعلومات ٢- موضوعات مختارة Selected Topics-2 in IT ٣  

IT582 المشروع Project ٣  

عدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود
 المعتمدة

OD510 ونظم دعم القرار بحوث العمليات 
Operation Research & Decision 
Support Systems 

٣ 

OD531 البرمجة الخطية والغير الخطية Linear and non-linear Programming  ٣ 

OD570  ونظم دعم القرار العملياتبحوث تطبيقات Appl. Operation Research & DS ٣  

OD541 النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation ٣  

OD551 نظرية القرارات والمباريات Decision and Game Theory ٣ 

OD580 المشروع Project ٣  

OD581 ونظم دعم القرار فى بحوث العمليات١- موضوعات مختارة Selected Topics -1 in OD ٣ 

OD582 ونظم دعم القرار فى بحوث العمليات ٢- موضوعات مختارة Selected Topics-2 in OD ٣  

CS531 لغات برمجة Programming Language ٣ 

IS521 تصميم قواعد البيانات Database Design ٣  
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  الماجستير مقررات:ثانيا
  للتخصصات المختلفة ماجستيرالمتطلبات 

ساعة معتمدة للمقررات  ١٢ساعات معتمدة للمقررات االجبارية و ٦ساعة معتمدة منها  ١٨يقوم الطالب بدراسة 
 والرياضيات املتقدمة  ثالثة مقررات وهى اللغة اإلجنليزية واساليب البحث العلمى واالحصاء اىل باالضافةاالختيارية 

واالوراق البحثية  ساعة معتمدة ١٨وباالضافة اىل الرسالة العلمية وتعادل والحتتسب من ضمن الساعات املطلوبة 
  .)٣٥(والسيمنارات كما ورد باملادة 

  
  تخصص علوم الحاسبفى  ماجستيرال -١

  أ - ٦جدول                         المقررات االجبارية - أ

  
  ب -٦جدول                      المقررات االختيارية - ب

  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

CS611 تصميم وتحليل الخوارزميات المتوازية Design and Analysis of Parallel Algorithms ٣  

CS641 تحليل ومعالجة البيانات الكبيرة Big Data Analysis and Processing ٣  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name المقرراسم  الكود

CS621 كائنات الية متقدم  Advanced Robotics ٣  

CS631 برمجة متعددة االنوية Multi-core Programming ٣  

CS642  ٢ –برمجة متوازية  Parallel Programming-2 ٣  

CS643 المحمول والحسابات واسعة االنتشار Mobile and Pervasive Computing ٣  

CS650 جودة البرمجيات Software Quality  ٣  

CS645 متقدم الرسم بالحاسب Advanced Computer Graphics ٣  

CS661 نظم تشغيل متقدم  Advanced  Operating System ٣  

CS671 هندسة المعرفة  Knowledge Engineering  ٣  

CS681  فى علوم الحاسب ١ –موضوعات مختارة  Selected Topics -1 in CS ٣  

CS682  فى علوم الحاسب ٢ –موضوعات مختارة  Selected Topics -2 in CS ٣  
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  جـ -٦جدول                      المقررات االضافية -ج

  

  نظم المعلوماتتخصص فى  ماجستيرال -٢
  أ -٧جدول                      المقررات االجبارية - أ

  
  ب -٧جدول                     المقررات االختيارية - ب

  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

MA611  إحصاء و رياضيات متقدمة Advanced Mathematics and Statistics  3  

EN611 نجليزية اإللغة بال العلمية ةكتابالScientific Writing in English 3  
GN611 أساليب البحث العلمي Scientific Research Methods 3  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

IS621  قواعد بيانات متقدمةنظم Advanced Database Systems ٣  

IS671 تطبيقات نظم المعلومات IS Applications ٣  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name المقرراسم  الكود

IS623  حديثةالبيانات النماذج قواعد  Modern Database Models ٣  

IS631 موضوعات متقدمة فى أنظمة وبنية الشركات
Advanced Topics in Enterprise Systems and 
Architectures  

٣  

IS641 إدارة نظم المعلومات Management of Information Systems ٣  

IS643 األعمال اإللكترونية  E-business ٣  

IS651 معالجة معلومات الويب Web Information Processing ٣  

IS661 التطبيقية لتنقيب عن البيانات والتحليالتا Data Mining and Applied Analytics ٣  

IS663  المكانيةتصميم قواعد البيانات Spatial Database Design ٣  

IS673 إدارة البيانات فى المعلوماتية الطبية Data Management in Bioinformatics ٣  

IS681  فى نظم المعلومات ١ –موضوعات مختارة  Selected Topics -1 in IS ٣  

IS682  فى نظم المعلومات ٢ –موضوعات مختارة  Selected Topics -2 in IS ٣  
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  جـ -٧جدول                     المقررات االضافية -ج

 

  المعلومات تكنولوجياتخصص فى  ماجستيرال -٣
  أ -٨جدول                     المقررات االجبارية - أ

  
  ب - ٨جدول                    المقررات االختيارية - ب

  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

MA611  إحصاء و رياضيات متقدمة Advanced Mathematics and Statistics  3  

EN611 نجليزية اإللغة بال العلمية ةكتابالScientific Writing in English 3  
GN611 أساليب البحث العلمي Scientific Research Methods 3  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

IT611  ٢ - شبكات المعلومات  Information Networks-2 ٣  

IT621  ٣ –معالجة الصور Image Processing-3 ٣  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

IT612 ٤-شبكات الحاسبات Computer networks-4 ٣  
IT622 ٢-الرؤية بالحاسب  Computer Vision-2 ٣  
IT631  ٣-على االنماطالتعرف Pattern Recognition-3 ٣  
IT641 ٢-الواقع االفتراضي  Virtual Reality-2 ٣  
IT661  موضوعات متقدمة فى الوسائط

  المتعددة
Advanced Topics in Multimedia ٣  

IT671 ٣-التعرف اآللى على الكالم  Automatic Speech Recognition-3 ٣  

IT681 فى تك المعلومات ١–موضوعات مختارة Selected Topics -1 in IT ٣  
IT682 فى تك المعلومات  ٢–موضوعات مختارة Selected Topics -2in IT ٣  
IT683 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة  Advanced Information Technology Applications ٣  
IT684 التصوير الطبى Medical Imaging ٣  



 نظام الساعات املعتمدة  الدراسات العليا   - الداخلية ةئحالال                                            كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة املنوفية   

٣٦ 
 

  
  جـ -٨جدول                    االضافيةالمقررات  -ج

  

 دعم القرارنظم تخصص بحوث العمليات و فى  ماجستيرال -٤
  أ - ٩جدول                    المقررات االجبارية - أ

  
  ب - ٩جدول                   المقررات االختيارية - ب

  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

MA611  إحصاء و رياضيات متقدمة Advanced Mathematics and Statistics  3  

EN611 نجليزية اإللغة بال العلمية ةكتابالScientific Writing in English 3  
GN611 العلمي أساليب البحث Scientific Research Methods 3  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

OD651 نظم دعم القرارالمتقدمة Advanced Decision Support Systems                             ٣  

OD661 تطبيقات الذكاء الحسابي في بحوث العملياتApplied Computational Intelligence in Operations Research   ٣  

 Course Name اسم المقرر الكود
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

OD621 دارة المشروعات  ا تطبيقات  Applied Project Management ٣  

OD631 أمثلية متقدمة Advanced Optimization-1 ٣  

OD641 المتقدمة تطبيقات النمذجة والمحاكاة  
Advanced Applications Modeling and Simulation 
Applications 

٣  

OD652  القرارات والمباريات المتقدمةنظرية Advanced Decision and Game Theory ٣  

OD671  متقدمةالعم القرار نظم دتطبيقات بحوث العمليات و  Applications of Adv. OD ٣  

OD672 برمجة عشوائية متقدمة  Advanced Stochastic Programming ٣  

OD673  ١- القرار دعمنظم موضوعات متقدمة في بحوث  العمليات و  Advanced Topics in  OD-1 ٣  

OD674  ٢-دعم القرار نظم موضوعات متقدمة في بحوث  العمليات و  Advanced Topics in OD-2 ٣  

OD681 دعم القرار نظم و   فى بحوث العمليات ١- موضوعات مختارة  Selected Topics -1 in OD ٣  
OD682 دعم القرار نظم و  فى بحوث العمليات ٢- موضوعات مختارة  Selected Topics -2 in OD ٣  
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  جـ -٩جدول                   المقررات االضافية -ج

  
 الفلسفة دكتوراه: ثالثا

  الفلسفة فى التخصصات المختلفة كتوراهمتطلبات الحصول على درجة د 
وباالضافة اىل الرسالة العلمية ساعة مقررة من املقررات التالية  ١٢مطلوب من الطالب اجتياز امتحان شامل ودراسة 

  ).٤٢(واالوراق البحثية والسيمنارات كما ورد باملادة 

   تخصص علوم الحاسبالدكتوراه فى  -١

  )المقررات( ١٠جدول 

  
  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

MA611  إحصاء و رياضيات متقدمة Advanced Mathematics and Statistics  3  

EN611 نجليزية اإللغة بال العلمية ةكتابالScientific Writing in English 3  
GN611 أساليب البحث العلمي Scientific Research Methods 3  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

CS721 الشبكات العصبية والخوارزميات الجينية  Neural Networks and Genetic Algorithms ٣  

CS722 تنقيب الويب Web Mining  ٣  

CS731 3 تطوير االلعاب ثالثية االبعادD Game Development ٣  
CS741 نمذجة البنية الموزعة  Distributed Architectures Modeling ٣  
CS742 حسابات الكم  Quantum computing ٣  
CS723 كشف التزييف الرقمى  Digital Forensics ٣  
CS751 هندسة البرمجيات المتقدمة  Advanced Software Engineering ٣  
CS752 تطبيق الشفرة االمنة Secure Code Practices  ٣  

CS771 معالجة اللغات الطبيعية والترجمة االلية 
Natural Language Processing and Machine 
Translation 

٣  

CS772  باالنسان االلىاتصال اإلنسان  Human- Robot Interaction ٣  

CS781  فى علوم الحاسب ١ –موضوعات مختارة  Selected Topics -1 in CS ٣  
CS782  فى علوم الحاسب ٢ –موضوعات مختارة  Selected Topics -2 in CS ٣  
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  تخصص نظم المعلوماتالدكتوراه فى  -٢
  )المقررات( ١١جدول 

 
  تخصص تكنولوجيا المعلوماتالدكتوراه فى  -٣

  )المقررات( ١٢جدول 

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

IS721 قواعد البيانات فى البيئات الجديدة  Databases for New Computing Platforms ٣  
IS731 قواعد البيانات الموزعة متقدمة  Advanced Distributed Databases ٣  
IS741 موضوعات متقدمة فى إدارة البيانات  Advanced Topics in Data Management  ٣  
IS751 نظم معلومات ذكية معتمدة على الويب  Intelligent Web-based IS ٣  

IS753 
موضوعات متقدمة فى إسترجاع 

 المعلومات
Advanced Topics in Information Retrieval ٣  

IS761 هندسة نظم المعلومات المتقدمة  Advanced Information Systems Engineering ٣  
IS763 أمان المعلومات المتقدمة Advanced Information Security ٣  
IS765 اإلستنباط بإستخدام المعلوماتية Reasoning with Informatics ٣  
IS771 إدارة المحتوى Content Management ٣  
IS773 حوسبة المحمول Mobile Computing ٣  

IS781  فى نظم المعلومات ١- موضوعات مختارة  Selected Topics -1 in IS ٣  
IS782  فى نظم المعلومات ٢- موضوعات مختارة  Selected Topics -2 in IS ٣  

 المعتمدةعدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود

IT711  شبكات الحاسباتموضوعات متقدمة في  Advanced Topics in Computer Networks ٣  
IT712 موضوعات متقدمة في إدارة الشبكات  Advanced topics in Network management ٣  
IT713 موضوعات متقدمة في أمن الشبكات Advanced topics in network security ٣  
IT721 موضوعات متقدمة في الرؤية بالحاسب  Advanced Topics in Computer Vision ٣  
IT731 موضوعات متقدمة في التعرف على األنماط Advanced Topics in Pattern Recognition ٣  
IT732   القياسات الحيوية Biometrics ٣  

IT781  فى تك المعلومات ١- موضوعات مختارة  Selected Topics -1 in IT ٣  
IT782  فى تك المعلومات ٢ –موضوعات مختارة  Selected Topics -2 in IT ٣  
IT783  علم اإلدراك الحسابي  Computational Cognitive Science ٣  
IT784 التدخالت بمساعدة الحاسب  Computer-Assisted Interventions ٣  
IT785 التواصل بين اإلنسان و الكمبيوتر  Human-Computer Interaction ٣  
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  دعم القرارنظم تخصص بحوث العمليات و الدكتوراه فى  -٤

  )المقررات( ١٣جدول 

  

عدد الساعات  Course Name اسم المقرر الكود
 المعتمدة

OD721 متقدمالواالنتاج  تخطيط المخزون Advanced production and inventory planning  ٣  

OD731 موضوعات مختارة في البرمجة الرياضية  
Selected topics in Mathematical programming 
 

٣  

OD751 علوم وهندسة وأدارة الخدمات  Service Science, Management and Engineering ٣  

OD752 نماذج متقدمة في بحوث العمليات ودعم القرار 
Advanced Models of Operations Research and 
Decision Support 

٣  

OD753  المتقدمةمنهجيات دعم القرار Advanced Decision Support Methodologies ٣  
OD771 موضوعات بحثية  في بحوث العمليات  Research Topics in  Operations Research  ٣  
OD772 موضوعات بحثية في دعم القرار Research Topics in Decision Support٣  

OD781  ونظم دعم القرار فى بحوث العمليات ١- موضوعات مختارة  Selected Topics -1 in OD ٣  
OD782  ونظم دعم القرار  فى بحوث العمليات ٢- موضوعات مختارة  Selected Topics -2 in OD ٣  

OD783  موضوعات متقدمة في نظم المعلومات ودعم القرار  
Advanced Topics in Information Systems with 
decision support  

٣  
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 السادسالباب 
  توصيف مقررات مرحلة الدراسات العليا: رابعا
  توصيف مقررات العلوم األساسية -١

EN611 

Scientific Writing in English  

نجليزيةاإللغة بال العلمية ةكتابال  

Introduction; principles of effective writing, Principles of effective writing, Crafting 
better sentences and paragraphs, Organization; and streamlining the writing process, 
The format of an original manuscript, Reviews, commentaries, and opinion pieces; 
and the publication process, Issues in scientific writing (plagiarism, authorship, 
ghostwriting, reproducible research), How to do a peer review; and how to 
communicate with the lay public 

MA611 

Advanced Mathematics and statistics 
 إحصاء و رياضيات متقدمة

This course covers a central point of contact between mathematics and computer 
science. Many of the computational techniques important in science, commerce, and 
statistics are based on concepts from linear algebra: subspaces, projection, matrix 
decompositions, etc. The course reviews these concepts, adopts them to large scales, 
and applies them in the core techniques of scientific computing; solving systems of 
linear and nonlinear equations, approximation and statistical function estimation, 
optimization, interpolation, Monte Carlo techniques. Applications throughout the 
sciences and statistics. 

GN611 

Scientific Research Methods 
 أساليب البحث العلمي

This course is a general introduction to the practice of science, with a particular 
emphasis on computers and information  science.  This course provides students with 
an overview of the scientific method and process.  We will examine the steps of 
crafting scientific questions and hypotheses, research design, experimentation and 
data collection, data analysis, interpretation and presentation.  The course will 
include an introduction to the tools and methods used in science writing, the 
presentation and statistical analysis of scientific data, and searching and review of the 
scientific literature. Finally, we will consider the nature of the theories that arise 
from, and provide a framework for, the practice of science. 
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  توصيف مقررات قسم علوم الحاسب -٢
 

CS510 

Selected Topics in Mathematics 
  اضيات موضوعات مختارة فى الري

This course covers elementary discrete mathematics for computer science. It emphasizes 
mathematical definitions and proofs as well as applicable methods. Topics include formal 
logic notation, proof methods; induction, well-ordering; sets, relations; elementary 
graph theory; integer congruence; asymptotic notation and growth of functions; 
permutations and combinations, counting principles; discrete probability. Further 
selected topics may also be covered, such as recursive definition and structural induction; 
state machines and invariants; recurrences; generating functions. 

CS521 

 Artificial Intelligence -2 
 ٢ –ذكاء اصطناعى  

The main objective of this course is to provide students with a number of modern meta-
heuristic techniques taken from the area of natural computation for solving hard 
optimization problems. In addition, This course will cover knowledge representation, 
decision-making under uncertainty, reinforcement learning. The student will be 
encouraged to solve real world optimization problems using the learning technique, and 
then will introduce advanced topics in artificial intelligence, including knowledge 
discovery; semantic web technologies; ontology engineering, handling uncertainty, and 
distributed artificial intelligence. Areas of application can be also investigated such as text 
mining, social networks, etc.  

CS531 

 Advanced Programming Languages 
 متقدمة لغات برمجة 

The course centers around building several applications which focus on advanced 
techniques such as mobile applications development. In these applications students will 
utilize and effectively integrate specific features of mobile devices such as the user 
interface, process creation and life cycle events, local and remote process services, 
location based facilities, accelerometer and other on-device sensors, network/web access, 
sound and multimedia. Throughout the course test-based development methods will be 
stressed and students will learn to test and debug their mobile applications.  

CS540 

 Distributed Systems Design 
 تصميم النظم الموزعة 

  Distributed system concepts and techniques underlie much of modern computer 
technology; client-server systems based on high-bandwidth networks support 
applications ranging from business data processing to multimedia information systems. 
This course teaches the concepts and principles employed in the design and 



 الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة  – الداخلية ةئحالال                                           كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة املنوفية 

٤٢ 
 

implementation of distributed systems, with practical examples, providing a suitable 
knowledge base for those aiming for careers in advanced system and application 
development, or in research. 

CS550 

 Software Engineering -3 
 ٣ –هندسة البرمجيات  

  This course begins by covering issues relating to the successful implementation of a 
software design, including processes, metrics, the choice of programming language, the 
choice of implementation tools, coding styles, code reviews, and testing. The course also 
looks closely at the maintenance stage of software development, and the issue of quality 
throughout the entire development process. Issues such as software quality assurance, 
configuration management and software process improvement are raised. 

 
 

CS561 
 

 Operating System-3 
٣ -نظم تشغيل   

 This course cover Types of virtualization (including Hardware/Software, OS, Server, 
Service, Network), Paging and virtual memory, Virtual file systems, Hypervisors, 
Portable virtualization; emulation vs. isolation, Cost of virtualization, topics in device 
management (Characteristics of serial and parallel devices, Abstracting device differences, 
Buffering strategies, Direct memory access, Recovery from failures), also some concepts 
of security and protection (Policy/mechanism separation, Security methods and devices, 
Protection, access control, and authentication, Backups) 

CS570 

 Compiler construction – 2 
٢-بناء مترجمات     

The main objective of this course is to provide students with the intermediate 
representations, control flow analysis, dataflow analysis, value numbering and the static 
single Assignment form, redundancy elimination, register allocation, instruction 
scheduling, loop optimization and procedure optimization, type-bound dispatch, run-
time typing, garbage collection, functional languages, separate compilation and dynamic 
linking, just-in time compilation, optimizing object-oriented and parallel constructs. 

 
 

CS580 
 

 Project  
المشروع   

 Student will select one of the projects proposed by the department; the student should 
do analysis, design and implementation. 

CS581 

 Selected Topics in CS 
فى علوم الحاسب موضوعات مختارة   

 This course covers topics of current interest in computer science.  Topics may include 
safety critical systems, parallel processing, information retrieval, data communications, 
computer networks, real-time computing, distributed multimedia systems, electronic 
commerce, and new trends of computer science.  
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CS611 

 Design and Analysis of Parallel Algorithms 
 تصميم وتحليل الخوارزميات المتوازية 

 This course cover Critical paths, work and span, and the relation to Amdahl’s law, 
Speed-up and scalability, Naturally (embarrassingly) parallel algorithms, Parallel 
algorithmic patterns (divide-and-conquer, map and reduce, master-workers, others). 
Specific algorithms (e.g., parallel MergeSort), Parallel graph algorithms (e.g., parallel 
shortest path, parallel spanning tree), Parallel matrix computations, Producer-consumer 
and pipelined algorithms, Examples of non-scalable parallel algorithms.   

CS621 

Advanced Robotics 
 ةكائنات الية متقدم 

The Advanced Robotic is an advanced programming course.  This course covers 
advanced programming and hardware concepts associated with industrial robots and 
robotics. This course includes theory of harmonious programming, System Mastering 
(robot and external axis), Total system recovery/tool shift for program correction and 
System back-up and program data. In this course, several robots and robotics are 
programmed to work together and with other common automation systems to increase 
the efficiency and throughput of industrial automation processes. Robot safety 
procedures and standards will be emphasized throughout the course.  

CS631 

 Multi-core Programming 
 برمجة متعددة االنوية 

 The goal of the course is to study multicore processor architectures, the implications of 
hardware designs, software challenges, and emerging technologies relevant to hardware 
and software for multicore systems. Topics will include multicore microprocessors, 
memory hierarchy (cache organization alternatives), multithreaded programming 
models, scheduling (including work stealing), memory models (which specify program 
behavior), synchronization (including wait-free synchronization), transactional memory 
(hardware and software), concurrent data structures, debugging (including race 
detection), and performance analysis. 

CS641 

 Big Data Analysis and Processing 
تحليل ومعالجة البيانات الكبيرة   

 Modern information processing is defined by vast repositories of data that cannot be 
handled by traditional database systems. This course covers latest technology developed 
and used by industry leaders to solve this problem in the most efficient way. Specific 
topics covered include mappers, reducers, partitioners, combiners, HDFS, Hadoop 
cluster architecture, in-mapper combining, pairs and stripes, computing relative 
frequencies, secondary sorting, web crawling, inverted indexes and index compression.  
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CS642 

 Parallel Programming-2 
 ٢ –برمجة متوازية  

  This course cover Why Parallel Programming?, Parallel Architecture, Parallel 
Programming Models, Parallel Programming Methodology, Parallel Programming: 
Performance, Shared Memory Programming and OpenMP: A High Level Introduction, 
Case Studies: Threads programming with TBB, Programming Using the Message 
Passing Paradigm, Introduction to GPGPUs and CUDA Programming Model, Parallel 
Computing with Map-Reduce, Parallel Programming Case Study and Assignment. 

CS643 

 Mobile and Pervasive Computing 
 المحمول والحسابات واسعة االنتشار 

 This course focuses on independent information devices including mobile phones, smart 
phones, and laptops (PCs), and the services made available by them. It also studies the 
mechanisms and environments of pervasive computing. Topics include computer and 
network architectures for pervasive computing, mobile computing mechanisms, human-
computer interaction using text, handwriting, speech and vision, pervasive software 
systems, location mechanisms, practical techniques for security and user-authentication, 
and experimental pervasive computing systems. 

CS645 

 Advanced Computer Graphics 
 متقدم الرسم بالحاسب 

 This course covers Computer graphics and its place in computer science, Surface 
modeling, Light modeling, The Rendering Equation, Ray casting, Surface scattering 
(BSDFs), Spatial data structures, Photon mapping, Refraction, Texture Mapping, 
Transformations, Rasterization, The graphics pipeline, GPU architecture, Film 
production and effects, Deferred shading, Collision detection, Shadow maps. 

CS650 

  Software Quality 
 جودة البرمجيات 

The main objective of this course is to provide students with the description of software 
quality and software reliability engineering process. It includes introduction to software 
quality, prediction and measurement of software size and cost, software reliability 
engineering process, defining necessary reliability, developing operational profiles, 
decision making based on the test results, techniques to improve and predict software 
reliability, application of quality concept to agile and incremental software development 
processes. The focus is on the reliability of object-oriented software systems. Finally, the 
students will actually go through the estimation and evaluation of quality of a realistic 
software project. 

CS661 
 Advanced  Operating System 

 نظم تشغيل متقدم 
 This course covers topics in Real Time operating system (Process and task scheduling, 
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Memory/disk management requirements in a real-time environment, Failures, risks, and 
recovery, Special concerns in real-time systems). System Performance Evaluation (Why 
system performance needs to be evaluated, what is to be evaluated (cross-reference, 
Performance/Figures of performance merit), Systems performance policies, e.g., caching, 
paging, scheduling, memory management, and security, Evaluation models: 
deterministic, analytic, simulation, or implementation-specific, How to collect 
evaluation data (profiling and tracing mechanisms). Fault Tolerance (Fundamental 
concepts: reliable and available systems, Spatial and temporal redundancy, Methods used 
to implement fault tolerance, Examples of OS mechanisms for detection, recovery, 
restart to implement fault tolerance, use of these techniques for the OS’s own services. 

CS671 

 Knowledge Engineering 
 هندسة المعرفة 

This course focuses on the representation, management and understanding of data and 
knowledge assets. It encompasses technologies for the design and development of 
advanced databases, knowledge bases and expert systems, methods for the extraction of 
models and patterns from conventional data, texts and multimedia, modeling instruments 
for the representation and updating of extracted knowledge. It also focuses 
methodologies for building and modeling application ontologies, Ontologies vs. data 
schemes, lexical semantics and linguistic ontologies, WordNet and Global WordNets, 
Arabic Ontology and Modern knowledge-based applications, which may include data 
integration and interoperability, Semantic Web, multilingual search engines, 
bioinformatics and the Gene Ontology, Digital Libraries, Semantic-based Web Services, 
among others.  

CS68x 

Selected Topics in CS 

  فى علوم الحاسب موضوعات مختارة

This course covers topics of current interest in computer science.  Topics may include 
safety critical systems, parallel processing, information retrieval, data communications, 
computer networks, real-time computing, distributed multimedia systems, electronic 
commerce, graph theory, natural language processing, system software, software 
engineering,  high performance computing, AI and expert system, programming 
languages and new trends of computer science.  

 
 

CS721 

Neural Networks and Genetic Algorithms  

 الشبكات العصبية والخوارزميات الجينية

This course introduces the concepts and algorithms that are developed in the fields of soft 
computing.  It looks at two computational methods which are finding growing interest 
at both industry and academia environments. These are: Artificial Neural Networks, and 
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Genetic Algorithms. Neural Networks, modeled after concepts from biological neural 
systems, use large numbers of simple interconnected computational units to perform 
tasks such as detecting patterns to noisy data and simulate massively parallel processing of 
interconnected elements.  
Genetic Algorithms are optimization techniques inspired by biological evolution to 
search for good solutions to complex problems. Each potential solution to the problem is 
assigned a quality, or ``fitness`` value. Probabilistic techniques are then used to find 
solutions with high ``fitness``. These two problem-solving techniques are closely related, 
often being applied simultaneously to aspects of the same problem. The subject is 
provided with several examples and case studies to master the techniques and assess their 
relevance to solve real-world Computer Science problems. 

 
CS722 

Web Mining  

 تنقيب الويب

 The main objective of this course is to provide students with the concept of web 
content mining (discovery of Web document content patterns (text mining)), web 
structure mining (discovery of hypertext/linking structure patterns), discovery of web 
users activity patterns, information retrieval and web search,  hyperlink based ranking, 
clustering approaches for web mining and Evaluating clustering. 

 
Digital Forensics  

CS723 كشف التزييف الرقمى 

 

This course will cover the fundamentals of computer forensics and investigations. Topics 
include historical and current computer forensic and investigative security issues; a 
systematic approach to computer investigations; digital forensics, email and image file 
analysis; and guidelines for investigation reporting. Students are introduced to the 
foundation of electronic evidence collection and handling as well as the role of evidence 
in detecting and prosecuting computer crimes, cyber terrorism, traditional and violent 
crimes, incident response, civil cases, fraud and information security verification. 

CS731 

3D Game Development  

  تطوير االلعاب ثالثية االبعاد

The objective of this course is to give the students a practical and a conceptual 
introduction to game development as well as the relevant theory behind game 
technologies. The focus of the course is on the development of 3D games and working 
within a formal team context. Topics include phases of game development (from idea to 
product), the various team roles on a development project, method and schedule for a 
production, basic game system architecture, level design, 3D games engines into the 
production process, and the issue of AI, animation, and sound for a game production. 
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CS741 

 Distributed Architectures Modeling 

نمذجة البنية الموزعة   
This course will focus on enterprise architecture principles, patterns and design 
considerations. It also will also covers how to implement an object model in a distributed 
application environment using distributed technologies such Enterprise JavaBeans (EJB) 
and see how such technologies allow us to build robust and scalable enterprise 
applications that include object persistence, remote accessibility, security, and 
transactions. 
 

CS742 

 Quantum computing 

 حسابات الكم  
 This course covers Brief history of quantum computing, the postulates of quantum 
theory, Dirac notation, the quantum circuit model, Simple quantum protocols: 
teleportation, superdense coding, Deutsch’s algorithm, The Deutsch-Jozsa Algorithm 
and the Bernstein-Vazirani Algorithm, Simon’s algorithm and Shor’s algorithm for 
factoring/discrete log, Grover’s algorithm for searching, Entanglement and Bell’s 
theorem, Open quantum systems, Quantum error correction, Quantum cryptography. 

CS751 

 Advanced Software Engineering  

 المتقدمةهندسة البرمجيات  

  This course begins by covering advanced issues relating to software design, including 
processes, metrics, new approaches of coding styles, code reviews, and testing. The 
course also looks closely at the issue of quality throughout the entire development 
process related new technologies. 

CS752 
 

Secure Code Practices   

 تطبيق الشفرة االمنة

This course presents a detailed description of both the common software vulnerabilities 
and the defensive coding principles that will guide secure development, and 
understanding web application attacks and how they occur due to insecure coding 
practices. As well as an introduction to Threat Modeling that is a highly regarded 
approach to secure development. It also includes that, the common web security pitfalls 
developers make, and how to build secure and reliable web applications. The process and 
techniques of building secure software secure user management systems, Software 
Security review techniques, Data validation strategies and Code examples that are 
highlight issues and prescribe solutions. 

CS771 
 Natural Language Processing and Machine Translation 

معالجة اللغات الطبيعية والترجمة االلية   
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 This course introduces the study of human language from a computational perspective. 
It covers syntactic, semantic and discourse processing models, emphasizing machine 
learning or corpus-based methods and algorithms. It also covers applications of these 
methods and models in syntactic parsing, information extraction, statistical machine 
translation, dialogue systems, and summarization. It also covers the field of machine 
translation (systems that translate speech or text from one human language to another), 
with a focus on statistical approaches. Three major paradigms will be covered: word-
based translation, phrase-based translation, and syntax-based translation. Students will 
gain hands-on experience with building translation systems and working with real-world 
data, and they will learn how to formulate and investigate research questions in machine 
translation. 

 
 
 
 

CS772 
 
 

 

Human- Robot Interaction 

اتصال اإلنسان باالنسان االلى   

This course focuses on the emerging field of human-robot interaction, bringing together 
research and application of methodology from robotics, human factors, human-
computer interaction, interaction design, cognitive psychology, education and other 
fields to enable robots to have more natural and more rewarding interactions with 
humans throughout their spheres of functioning. This course is a combination of state-
of-art reading and discussions, focused team exercises and problem-solving sessions in 
human-robot interaction, and a special team project resulting in the implementation of a 
human-robot interaction system 

CS78x 

Selected Topics in CS 

  فى علوم الحاسب موضوعات مختارة

Topics which are not included in the curriculum of current interest in computer science. 
 Topics may include safety critical systems, parallel processing, information retrieval, data 
communications, computer networks, real-time computing, distributed multimedia 
systems, electronic commerce, graph theory, natural language processing, system 
software, software engineering,  high performance computing, AI and expert system, 
programming languages and new trends of computer science. 
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 توصيف مقررات قسم نظم المعلومات -٣

IS511 

Analysis and Design of Information Systems
  تحليل وتصميم نظم المعلومات

The aim of this course is to cover the topics related to the upper phases of the Information 
Systems Development Life Cycle, which are the following: Planning of IS, the detailed 
analysis of IS, and the Conceptual design of IS. Methodologies, techniques, activities, 
tasks, deliverables and practical experiences related to the execution of these phases will be 
covered in the course. 

IS513 

Advanced Data Structures
 هياكل بيانات متقدمة

This course introduces the algorithms proceed from data structures, the file system, and 
developing skills in the design and implementation of complex software systems. Topics 
include built-in data structures. Stacks, queues, linked lists, and tree structures. Sorting 
algorithms, searching algorithms, Abstract data types (ADT). 

IS521 

Database Design
 تصميم قواعد البيانات

Phases of database design, Conceptual database design, Classification, specialization, and 
aggregation abstraction, The Entity-Relationship model, Extended Entity-Relationship 
model, View design in conceptual schema, Conceptual schema integration, Transforming 
conceptual schema to relations, Logical database design, Characteristics of good relation 
schema, Anomalies in relational schema, Functional dependencies, Inference rules for 
functional dependencies, Closure and minimal covers for functional dependencies, 
Normal forms, Transforming relations into third and Boyce-Codd normal forms, 
Multivalued dependencies and fourth normal form. 

IS531 

Data Warehousing
 مستودعات البيانات

The primary focus of this course is on Data Warehousing and it's applications to business 
intelligence. Topics includes requirements gathering for data warehousing, data 
warehouse architecture, dimensional model design for data warehousing, physical database 
design for data warehousing, extracting, transforming, and loading strategies, slowly 
changing dimensions, fact tables, OLAP objects, introduction to business intelligence, 
design and development of business intelligence applications, expansion and support of a 
data warehouse. 

IS551 

Web Programming
    برمجة الويب

This course presents a complete immersion into web programming. HTML language is 
covered in this course. Other topics include Dynamic HTML: Scripting using JavaScript 
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and XML; server side components such as CGI, ASP and PERL are also introduced in 
this course. The course focuses on building competencies in the client/server 
development for web sites used in the internet/intranet environments. Java is also 
introduced here. Moreover, this course provides students with the principles of mobile 
application design and development. Students will learn application development on the 
Android platform. Topics will include memory management; user interface design; user 
interface building; input methods; data handling; network techniques and URL loading; 

and, finally, specifics such as GPS and motion sensing. 

IS553 

Information Storage and Retrieval
  المعلوماتإسترجاع و تخزين 

This course presents the study of file structures through an object-oriented approach 
allowing students to acquire the fundamental tools needed to design cost-effective and 
appropriate solutions to file structure problems. The course includes the following topics: 
indexing, consequential processing and the sorting of large files on disk and on tape, 
multilevel indexing and B-trees with its variants, indexed sequential access to files, 
hashing and extendible hashing. The course is supported with programming assignments 
on the studied topics, RAID, R-tree. 

IS561 

Geographic Information System
  نظم المعلومات الجغرافية

This course provides an introduction to Geographic Information Systems and their 
applications. Discusses the role of GIS in spatial data management and digital mapping, the 
multipurpose cadaster and resource GIS, methods of data collection and input, data 
modelling and representation, storage and retrieval of spatial data, concepts of database 
systems, manipulation and analysis features of GIS. Recent correlated software packages 
should be used through labs. 

IS580 

Project
  المشروع

Student will select one of the projects proposed by the department; the student should do 
analysis, design and implementation.

IS621 

Advanced Database Systems
  نظم قواعد البيانات المتقدمة

Advanced  course  in  Database  Systems goes beyond the relational database and covers 
object-oriented conceptual data modeling, UML and EER object-oriented  conceptual  
data  models,  object-oriented  databases,  object-relational  databases,  and the Web. A 
focus on database innovations and new technologies such as Integration of databases, 
XML Databases, and data-warehouses are also included. 

IS623 
Modern Database Models

 نماذج قواعد البيانات الحديثة
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The course provides students with understanding of the modern data models of database 
systems and their applications such as, Object Oriented Databases, Multi-dimensional 
database modeling, Semi-structured database models, Web and Semi-structured data 
management, unstructured and multimedia databases, Active databases, Spatial and 
Temporal and Mobile databases, Main-memory databases, Real-Time databases, NoSQL 
databases. 

IS631 

Advanced Topics in Enterprise Systems and Architectures
 أنظمة وبنية الشركاتموضوعات متقدمة فى 

Introduce concepts and models of enterprise architectures including:  Enterprise 
modeling, enterprise modeling languages, enterprise architecture and architecture 
alignment, case studies. 

IS641 

Management of Information Systems 
  ادارة نظم المعلومات 

The course stresses the competitive advantage of using IT. It focuses on the basic 
principles of Information Technology: hardware and software components, database 
technology, telecommunications and networking, e-commerce and e-business, 
Enterprise Resource Planning (ERP), Decision Support Systems (DSS), Artificial 
Intelligence (AI) and Expert Systems (ES), systems development and implementation, and 
the ethical and societal issues involved in IT. 

IS643 

E-business
 اإللكترونيةاألعمال 

This course focuses on business process redesign and change the management in the 
context of e-business. Topics include impact of e-business on business models, channel 
relationships and the value chain, integration of emerging technologies with legacy 
systems, functional and inter-organizational integration, and transaction cost issues. 
Applications include supply and selling chain management, customer relation 
management, enterprise resource planning, e-procurement, and knowledge tone 
applications. Moreover, this course focuses on core e-business technologies. Topics 
include risk management, internet protocols and security standards, cryptography and 
authentication, firewalls, electronic payment systems and intelligent agents. Students will 
conduct an analysis of infrastructure components from functional and management 
perspectives. 

IS651 

Web Information Processing
 معالجة معلومات الويب

The Semantic Web is an evolution of the current WWW and aims to establish meaning 
to data such that it can be shared, automatically reasoned with, and reused via machine-
readable applications. It is a collaborative effort led by the World Wide Web Consortium, 
with participation from a large number of researchers and industrial partners. This course 
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will give an introduction to Semantic Web technologies and their applications. The crux 
of the Semantic Web is in semantic representation and reasoning of data using ontologies. 
Thus, we will delve into different aspects of Ontology representation, creation, design, 
reasoning, programming and applications throughout the course. Topics includes 
Semantic Web Vision, Ontology Languages: RDF, RDFS, OWL, Ontology Design and 
Management using the Protege editor, Ontology Reasoning with Pellet, Ontology 
Querying with SPARQL, Ontology Programming with the Jena API, and current 
applications of the Semantic Web. 

IS661 

Data Mining and Applied Analytics
 والتحليالت التطبيقيةالتنقيب عن البيانات 

The course covers advanced topics in data mining including: Multidimensional data 
clustering, data mining  in  unconventional  databases,  mining  stream  data,  graph  
database  mining,  Web  mining, Multi-relational Data Mining, Multimedia & Text 
Mining. This course introduces students to advanced data analysis and information 
management techniques. It includes areas such as automated knowledge discovery 
(finding relationships and patterns in large and complex data sets), data mining techniques 
such as clustering, classification, regression and association rules; data mining platforms; 
spreadsheets as modeling and analysis tools; and decision making technologies and systems.

IS663 

Spatial Database Design 
  المكانيةتصميم قواعد البيانات 

This course is intended for students who want to learn how to create, maintain, and 
retrieve data from a spatially enabled database. The course begins by covering relational 
database topics that are relevant in both geographic and non-geographic contexts (e.g., 
Structured Query Language and database design). It then focuses on the special 
considerations involved in the management of a spatial database by demonstrating two 
broad approaches. The first utilizes open-source technologies (specifically, the Postgres 
database management system and its spatial extension PostGIS); the second utilizes 
technology from a leading vendor (Esri's geodatabas). 

IS671 

IS Applications
  تطبيقات نظم المعلومات

This course highlights several information systems applications, including Enterprise 
Resource Planning (ERP), Document Management Systems (DMS), Customer 
relationship management (CRM) systems, Supply Chain Management (SCM) systems, E-
government, E-commerce, Financial Management System (FMS), Electronic Medical 
Record, Healthcare and nursing informatics, etc. 

IS673 
Data Management in Bioinformatics

 إدارة البيانات فى المعلوماتية الطبية
The course introduces the role of computer science in biology and presents algorithms 
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and techniques used in bio-sequence analysis, gene data analysis, protein structures, and 
protein networks and their analysis. 

IS68x 

Selected Topics in IS 
  فى نظم المعلوماتموضوعات مختارة 

Topics which are not included in the curriculum. Topics may include database systems, 
distributed data management, management of IS, Web-based IS, new IS applications and 
new trends of IS.  

IS721 

Databases for New Computing Platforms
 قواعد البيانات فى البيئات الجديدة

The course considers the impacts and requirements of new computing platforms on 
building database management systems, like new storage devices (e.g. flash memories), 
new hardware technologies (e.g. GPUs), and new computer architectures (e.g. multicore 
processors). 

IS731 

Advanced Distributed Databases
 قواعد البيانات الموزعة متقدمة

The course covers new advanced concepts in distributed databases including: databases on 
mobile and wireless networks, database for peer-to-peer systems, databases in the cloud 
computing environments. Topics also include advanced transaction data models, 
multidimensional data organization, data cleaning, and data provenance. 

IS741 

Advanced Topics in Data Management
 موضوعات متقدمة فى إدارة البيانات

The course is devoted to advanced and emerging issues in research, design, and 
development of data management systems. Advanced features of the course include 
research related to Mobile Data Management, Streaming databases, multimedia data 
management, Peer to Peer systems, and data management in Cloud. The course deals 
with the issues in large distributed systems that are motivated by the computer networking 
and distribution of processors, and control. The theory, design, implementation, and 
performance of large systems will be discussed. Concurrency, Consistency, Integrity, 
Reliability, Privacy, and Security in distributed systems will be included. 

 
 
 
 

IS751 

Intelligent Web-based IS
 نظم معلومات ذكية معتمدة على الويب

This course covers the management and development of intelligent web-based 
information systems. Students will analyze, design and develop web-enabled database 
applications using several different approaches. Emphasis will be on concepts and 
architecture of new technologies. Technical Foundations of the Internet and the Web, 
Structuring Data, Exchanging Data with Web Services, From Web Services to a Global 
Data Space, Semantic Web Technologies - RDF/S and OWL, Semantic Web 
Technologies - SKOS, SPARQL, Ontology Engineering / Publishing Structured Data on 
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the Web, Scholarly Information, Web Data Analysis and Semantic eScience, and Human 
Computation, Web usage log mining, Opinion mining, and social-networks analytics. 

IS753 

Advanced Topics in Information Retrieval
 موضوعات متقدمة فى إسترجاع المعلومات

The  course  introduces  advanced  topics  and  research  advancements  in  information  
retrieval.  It includes: Indexing for information retrieval, evaluation of IR systems, 
relevance feedback and query expansion,  recommendation  in  IR  systems,  probabilistic 

 information  retrieval,  clustering  and classification in information retrieval. 

IS761 

Advanced Information Systems Engineering
 هندسة نظم المعلومات المتقدمة

The course covers advanced topics in information systems engineering including: 
Information systems requirements definition, information systems design methodologies, 
information systems implementation, information systems quality, information systems 
auditing. The course also introduces concepts of and techniques used in requirement 
engineering. It includes the topics: Domain understanding and requirements elicitation, 
requirements evaluation, requirements quality assurance, requirements evolution, 
modeling requirements, integrating multiple views, formal specification of system models. 

IS763 

Advanced Information Security
 أمان المعلومات المتقدمة

Identification and authentication, authorization rules. Data classification. Basic data 
encryption and decryption, different encryption and decryption techniques, different 
types of ciphers, characteristics of good ciphers, crypt analysis, public-key system, single-
key system and data encryption standards, threats, safeguards and security objectives, 
security with some existing systems, security level. Computer virus protection, privacy 
and data protection, designing of secure system, models of security, database, security, 
reliability and integrity, sensitive data. Multi-level data, security, protection of files, copy 
protection, personal computer, security computer network and security. Recent 
correlated software packages should be used through labs. 

IS765  
  

Reasoning with Informatics course 
  االستنباط باستخدام المعلوماتية

Students gain knowledge and skills in the analysis of argumentation technology and 
opinion mining, and are able to understand recent developed technologies which support 
the analysis of argumentation in a legal context. The course will cover a range of 
specialized theories, concepts, methods and technologies for argumentation and legal 
informatics, and students will learn to analyze and evaluate argumentation within a legal 
context. 

IS771 
Content Management

 إدارة المحتوى
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Contemporary online services, such as social networking and multimedia sharing sites, 
massively multiplayer online games, as well as commerce services are built on content 
management systems and underlying databases. In this subject, students will learn how to 
build their own domain-specific content management system, combining web 
technologies with database technologies. Topics include: collection, modeling and 
retrieval of information in databases; query languages including SQL; integration of 
databases with websites; web interfaces; data interchange using XML; transactions; and a 
selection of advanced topics in data management. 

IS773 

Mobile Computing 
  حوسبة المحمول

Mobile Computing networks have many characteristics which render protocols designed 
for wired networks inapplicable. In this course we will cover different approaches towards 
networking in mobile wireless networks, as well as specific applications and uses of these 
networks. This course is a survey of the state of the art in mobile computing, and as such 
will cover protocols which are currently being deployed for wireless networks, as well as 
many which are still in the research stages. 

IS78x 

Selected Topics in IS
  فى نظم المعلومات موضوعات مختارة

Topics which are not included in the curriculum. Topics may include database systems, 
distributed data management, management of IS, Web-based IS, new IS applications and 
new trends of IS. 
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  تكنولوجيا المعلوماتتوصيف مقررات قسم  -٤

IT511 

 Multimedia Networking 

 شبكات الوسائط المتعددة

Traditional multimedia services (such as telephony and television) and traditional data 
services increasingly share a common infrastructure. This will be an important theme in 
the evolution of computer networks over the next decade. This course will focus on 
Technical discussion and analysis of Multimedia Over IP (MoIP) related topics, protocols 
used to transport media (Voice, Video, Image) over a common IP network 
infrastructure, technical discussion and analysis of Multimedia network architectures. 
Some of the key technologies covered are: Digital Coding, Compression, Codec, RTP, 
SIP, Security, and Quality of Service (QOS). This course focuses on how multimedia 
services and networking technology are co-evolving to support convergence.   

IT521 

Digital image processing -2 
 ٢-معالجة الصور الرقمية 

This course a bit advanced topics on digital image processing. Topics to be covered 
include: basic operations, image different representation, image transformations, edge 
detection, local features and adaptive noise removal methods. 

IT532 

 Pattern Recognition-2 
 ٢-التعرف على األنماط

  This course covers  pattern recognition systems and components; decision theories and 
classification; discriminant functions; supervised and unsupervised training; clustering; 
feature extraction and dimensional reduction; sequential and hierarchical classification; 
applications of training, and decision rules to engineering problems. 

 
IT541 

 

Animation 
 المتحركةرسوم ال

The animation course covers the basic knowledge for creating 2D/3D animation. 
Students are supposed to learn basic topics including and non-limited to: Vector images 
vs. Raster images, basic transformations like scaling, rotation and translation, 
Interpolation types, animation types, rigid objects and kinematics. 2D/3D animation 
tools will be covered too during the practical section in the course. 

IT542 

 

Network operating system 
 أنظمة تشغيل الشبكات

 This course covers the installation, configuration and administration of network 
operating systems, which includes the following topics:  introduction to network 
operating systems, active directory service, boot process and boot sequence, desktop 
environment, remote assistance, terminal services, internet applications, users and groups 
accounts, share and map resources, NTFS permissions, disk quotas, network access to file 
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resources, system monitoring, performance monitoring, WEB, FTP and Print servers, 
backup and disaster recovery, operating system for mobile computing. 

IT551 

Web Development-2 
 ٢- تطوير الويب 

  This course provides extensive coverage of development using popular open source 
Java tools such as Apache Tomcat, Axis2 and Derby as well as the Eclipse Development 
Environment. This course also looks at developing Java based web applications that 
consume web services using the Java EE Servlet and JSP APIs, which form the basis of 
the Apache Axis2 implementation and serve to provide a solid foundation for studying 
other web based frameworks built upon such technologies. Security is also emphasized at 
both the web server and service level using both tool specific frameworks (e.g. within 
Tomcat web server) and standards based security as part of the WS-Security protocol. 
Key topics covered will include: Technical Foundations of the Internet and the Web, 
Structuring Data, Exchanging Data with Web Services, From Web Services to a Global 
Data Space, Semantic Web Technologies - RDF/S and OWL, Semantic Web 
Technologies - SKOS, SPARQL, Ontology Engineering / Publishing Structured Data 
on the Web, Scholarly Information, Web Data Analysis and Semantic eScience, 
Document Management Systems (DMS), and Human Computation. 

IT572 

 Speech Recognition-2 
٢-التعرف على الكالم  

 This course covers fundamentals of speech recognition. Topics include: model for 
speech production, short-time energy, magnitude, autocorrelation, short-time Fourier 
analysis, homomorphic (convolutional) methods, linear predictive methods, Hidden 
Markov Model, speech and non-speech detection, voiced and unvoiced segmentation 
and classification, pitch detection, formant estimation, speech coding, speech synthesis, 
speech recognition/natural language processing. 

IT582 

 Project 
   المشروع

 Student will select one of the projects proposed by the department, the student should 
do analysis, design and implementation. 

IT58x 

 Selected Topics in IT 
فى تك المعلومات موضوعات مختارة   

 This course covers topics of current interest in information technology.  Topics may 
include information retrieval, data communications, computer networks, distributed 
multimedia systems, electronic commerce, and  graph theory, etc. 

IT611 
  Information Networks-2 

 ٢ –شبكات المعلومات   
The course covers the following topics: Network structure of Internet, World Wide Web, and 
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social networks, Modelling: Erdös-Renyi graphs; power-law networks; small-world 
phenomenon; Algorithmic aspects: methods for link analysis; centralized and decentralized search; 
conductance; spectral gap and the effect of structure on performance. Economic aspects: incentive 
issues in network formation; routing games, Security: vulnerability and robustness to random 
failures and worst-case attacks; contact process and the spread of viruses.   

IT612 

 Computer networks-4 
٤-شبكات الحاسبات   

The following topics are covered in this course: Protocol Design, multicasting and multicast 
routing protocols, stream control transmission protocol (SCTP), congestion control in data 
networks, Internet AS relationships, ISP traffic engineering, Critical network infrastructure 
services, fluid models used in modelling long-lived TCP flows, basic information theory concepts 
used to study the capacity of ad-hoc networks, basic elements of game theory used to devise 
network pricing schemes, Internet Measurement and Measurement-Driven Protocol Design, Next 
Generation Network and Protocol Architecture.  

IT621 

  Image Processing-3 
 ٣ –معالجة الصور  

This course will emphasise the main common techniques of colour image processing, image 
compression, frequency domain transformations, edge detection techniques, local features, 
mathematical morphology. By the end of course, students should be able to define and perform 
any image pre-processing technique as a basic step in image based applications. 

IT622 

  Computer Vision-2 
  ٢-الرؤية بالحاسب

 By this course students have to know Image Formation Models, Feature Extraction methods, 
Motion Estimation techniques, Shape Representation and Segmentation, Object recognition 
methodologies. 

IT631 

  Pattern Recognition-2 
 ٢-التعرف على االنماط  

  This course presents a particular package of information concerning feature extraction in image 
processing and computer vision. This course addresses the following topics: extraction of low level 
features, feature extraction using shape matching, flexible shape extraction (e.g. snakes), object 
description using boundary descriptors, object description using region descriptors, object 
description using texture descriptors, Transformation-Search Based Methods, Three-Dimensional 
Object, Interest Point Detection and Region Descriptors Recognition, data transformation and 
dimensionality reduction. 

IT641 

 Virtual Reality-2 
٢- الواقع االفتراضي   

 In this course we will explore the techniques and technologies that need to be brought together to 
allow people to work efficiently in virtual worlds. Topics include systems for presenting 
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information to all five senses (visual, auditory, haptic, olfactory, and gustatory), methods for users 
to interact with objects within virtual environments, and evaluation techniques for assessing 
effectiveness. Students will use various display and interface devices available for the course, 
develop prototype applications, and evaluate them. The format of the course will be a combination 
of traditional lecture, literature review, and hands-on work. Students will be expected to 
implement several techniques as part of this course.  

IT661 

 Advanced Topics in Multimedia 
 موضوعات متقدمة فى الوسائط المتعددة 

This course introduces recent development in multimedia. Topics to be covered in this course 
include: Motion estimation and compensation in video, Predictive Coding techniques, transform 
coding techniques, MPEG compression, Super Resolution of Images and Video, Steganography, 
Cryptography, data hiding, image retrieval, text modeling and classification, meta data and tagging.  

IT671 

  Automatic Speech Recognition-3 
  ٣-التعرف اآللى على الكالم

The course introduces students to the rapidly developing field of automatic speech recognition. 
Topics include: algorithmic aspects of speech recognition systems, search algorithms, stochastic 
modelling, language modeling techniques, various approaches to speech recognition, advanced 
techniques used for acoustic-phonetic modelling, robust speech recognition, speaker adaptation, 
processing paralinguistic information, speech understanding, and multimodal processing. 

IT68x 

Selected Topics in IT 
  فى تك المعلومات مختارةموضوعات 

Topics which are not included in the curriculum. Topics may include computer networks, 
network security, computer vision, pattern recognition, computer graphics & virtual reality, 
multimedia, signal processing, speech recognition, and new trends in information Technology 
filed. 

IT683 

  Advanced Information Technology Applications 
  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة

This course will cover the advanced issues in the field of information technology and its 
applications. The course consists of the study and discussion of research papers appearing in the 
current literature related to information technology topics. 

IT684 

 Medical Imaging 
التصوير الطبى   

 In this course different aspects related to medical imaging are introduced. Topics to be covered 
include: medical image acquisition and imaging modalities, medical images storage and transfer, 
image enhancement techniques for medical images, Feature extraction and selection, medical 
image segmentation focusing on model-based image segmentation and machine learning in image 
segmentation, shape analysis, content-based medical image retrieval. And finally several toolkits 
and software for developing medical imaging systems are discussed. 
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IT711 

 Advanced Topics in Computer Networks 
  موضوعات متقدمة في شبكات الحاسبات

 This course introduces recent development in computer and communication networks. Topics 
include: Traffic Characteristics, Source Policing, Scheduling and Quality of Service, Wireless 
Communication, Tracking of Mobile Users, Performance of Computer networks, optical 
communication, WDM technologies, basics of sensor networks, sensor and actuator interfacing; 
feedback control. 

IT712 

  Advanced topics in Network management 
 موضوعات متقدمة في إدارة الشبكات  

 The course will provide information to students on how to install, maintain, and manage Local 
Area Networks and internetworks. Students will have an understanding of network management 
architectures and protocols, and will become comfortable with using the different TCP/IP 
Protocols and a variety of network management tools. The course will cover the following topics: 
Data Communications and Network Management Overview, Review of Computer Network 
Technology, Basic Foundations: Standards, Models, and Language, SNMPv1 Network 
Management: Organization and Information Models, SNMPv1 Network Management: 
Communication and Functional Models, SNMP Management: RMON, Network Management 
Tools and Systems, Network Management Applications, Web-Based Management. 

IT713 

 Advanced topics in network security 
 موضوعات متقدمة في أمن الشبكات   

 The following topics are covered in this course: Broadcast authentication ; Group key 
management: Basic concepts in group key management, Group key agreement protocols (GDH, 
B-D protocols, TGDH), Group key distribution protocols (LKH, secret-sharing based protocols, 
SDR); Security in wireless sensor networks: Key pre-distribution, Message specific puzzle, Secure 
and resilient clock synchronization, Secure location verification; wireless physical layer security: 
Recent advances in anti-jamming wireless communication, Wireless link signature; Cloud 
computing infrastructure security. 

IT721 

 Advanced Topics in Computer Vision 
  موضوعات متقدمة في الرؤية بالحاسب

 This course will cover advanced topics in computer vision . It will relay on CV systems and 
intelligent systems used for specific well known applications. It’s supposed to study topics like 
Optimization techniques in recognition, Fuzzy systems, support vector machines, Neural network 
systems, Graph theory in CV. Hidden Markov models and Gaussian mixture models. 

IT731 

  Advanced Topics in Pattern Recognition 
     موضوعات متقدمة في التعرف على األنماط

 This course introduces recent development in clustering and classification techniques. This course 
addresses the following topics: the extraction of concepts from large high-dimensional datasets, 
database creation and modelling for 3D object recognition, the contribution of color to object 



 الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة  – الداخلية ةئحالال                                           كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة املنوفية 

٦١ 
 

recognition, 3D object recognition systems, distance measures and similarity functions, study the 
current advances in classification techniques (e.g. SVM, spectral-spatial classification ), study the 
current advances in clustering  techniques , cluster validity techniques. 

IT732 

  Biometrics 
 القياسات الحيوية  

 In this course, different aspects related to biometrics are introduced. The topics to be covered 
includes: discussion of the three most common traits used in biometrics community (namely, 
fingerprint, face and iris), brief introduction to other traits like ear, gait, hand geometry and soft 
biometrics, introduction of several advanced topics in biometrics like cancelable biometrics and 
remote biometrics. And finally, security issues related to biometric systems are discussed. 

IT78x 

Selected Topics in IT 
  فى تك المعلومات موضوعات مختارة

Topics which are not included in the curriculum. Topics may include computer networks, 
network security, computer vision, pattern recognition, computer graphics & virtual reality, 
multimedia, signal processing, speech recognition, and new trends in information Technology 
filed.  

IT783 

 Computational Cognitive Science 
علم اإلدراك الحسابي   

This course covers: principles and scope of cognitive science; connectionist and symbolic 
approaches to cognitive science; learning rules; function and relation of different types of neural 
networks to brain function and cognitive behaviour; applications in biometrics; applications in 
bioinformatics; applications in forecasting. 

IT784 

 Computer-Assisted Interventions 
التدخالت بمساعدة الحاسب   

 In this course the topic of computer-assisted interventions and other related topics are introduced. 
The course starts by an overview of image-guided interventions, then the following topics will be 
covered: different tracking devices – their advantages and disadvantages, visualization in image-
guided interventions, augmented realty in image-guided interventions, rigid and non-rigid image 
registration, normalization and matching (include 2D/2D, 2D/3D, 3D/3D techniques), 3D surface 
reconstruction. And finally, several applications of image-guided interventions are discussed. 

IT785 

 Human-Computer Interaction 
 التواصل بين اإلنسان و الكمبيوتر 

Human-Computer Interaction (HCI) is a rapidly expanding research and development area that 
has transformed the way we use computers in the last years. This course introduces the different 
methods, principles and tools for designing, programming and testing interactive systems. The 
course covers topics such as usability and affordances, user-centered design, human cognitive, 
information and interactivity structures, interaction styles, interaction techniques, and user 
interface software tools with a special focus on mobile user interfaces. In addition, the course 
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reviews recent developments in HCI including emerging interaction styles (e.g. mobile 
interaction, augmented-reality, tangible user interfaces, and ubiquitous computing) and a variety of 
interaction techniques (e.g. use of voice, gesture, and eye movements). 

 
  دعم القرارنظم بحوث العمليات و توصيف مقررات قسم  -٥

 
 

OD510 

Operation Research &Decision Support Systems

 نظم دعم القراربحوث عمليات و 

The course will introduce the well-known Operation Research areas such as linear 
programming, integer programming, goal programming, transportation, and models for 
optimization, non-linear programming are presented. The solution approaches of these 
models with the help of relevant software packages will be covered. The course includes 
the ability to interpret the results of the above models and an understanding of their 
advantages and limitations. The Decision Support Systems part of the course contains an 
introduction to concepts and methods of Decision Support Systems and the Components 
of a computer-based Decision Support Systems.  

 
 

OD531 
 

Linear and Nonlinear Programming 
لغير خطيةالبرمجة الخطية وا  

This course includes the graphical solution approach, the simplex method with the 
sensitivity analysis, duality in linear programming and the economic interpretation, 
revised simplex, dual simplex, Transportation problem. Methods and algorithms for 
unconstrained nonlinear optimization, nonlinear optimization 

OD541 

Modeling and Simulation 
 النمذجة والمحاكاة 

Fundamentals of computer simulation as a modeling technique, Simulation versus 
mathematical modeling, Time management in simulation models, Stochastic versus 
deterministic models, Discrete versus continuous simulation, Stochastic discrete event 
simulation, Random sampling on computers.   

OD551 

Decision and Game Theory 
 نظرية القرارات والمباريات

  Decision making under certainty, risk and uncertainty, Use of decision tables, decision 
trees and sequential decision-making, Opportunity loss, Conditional probability and 
decision analysis, Multiple comparison and multiple ranking methods, Concepts of game 
theory, non-cooperative games, cooperative games, games with incomplete information, 
Case study. 
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OD570 

Applications of Operation Research &Decision Support Systems
 نظم دعم القرارتطبيقات بحوث عمليات و 

Applied management tools and technologies for organizational decision support. 
Knowledge-based systems, decision support systems, and data mining techniques such as 
inductive learning and others. Alternative software development tools or generators of a 
DSS. The role of computational tools (simulation, optimization, statistical and other 
quantitative models) and computer information systems (MIS, AI, and ES) to support 
and enhance the capability of the DSS. Discussion and analysis of real life case studies of 
integrated DSS is stressed throughout the course. 

OD580 

 Project 
المشروع   

Student will select one of the projects proposed by the department; the student should do 
analysis, design and implementation.  

OD581 

 Selected Topics-1in OD 
  فى بحوث العمليات 1-ارةموضوعات مخت

Topics which are not included in the curriculum. Topics may include project planning, 
systems optimization, decision support, intelligent computations, decision support 
applications, and new trends in OD.  

OD582 

 Selected Topics-2 in OD 
فى بحوث العمليات ٢- تارة موضوعات مخ   

Topics which are not included in the curriculum. Topics may include project planning, 
systems optimization, systems simulation, systems management and decision support, 
intelligent computations, decision support applications, and new trends in OD.  

OD621 

Applied Project Management 
 دارة المشروعات  اتطبيقات  

The goal of this course is to bring students’ project management research and practice to 
a new and  much more effective level. A case study approach is adopted during the 
course and the course will build on the Management Body of Knowledge (PMBOK). 
Broad topics to be covered include: the growth of project management; success, 
maturity, and excellence; project management methodologies; strategic planning for 
project management; maturity of modern project management; project portfolio 
management; the project office; and management support. 

OD631 

Advanced Optimization-1 
 أمثلية متقدمة

This course builds upon a solid background in linear, network, non-linear. Starting with 
topics relating to mathematical programming, including path-following interior point 
methods, semi-definite and cone programming, and convex optimization, an exposition 
of advance concepts in multi-objective and network optimization will be made. 
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Throughout the course, implementation issues will be addressed, including stability and 
convergence properties.  

OD641 

Advanced Modeling and Simulation Applications 
 المتقدمة تطبيقات النمذجة والمحاكاة 

This course will focus on studying advanced approaches to computer simulation. Topics 
include: recent trends in simulation methodologies, simulation techniques and languages; 
hybridization of simulation approaches; recent algorithms for validation and verification. 
Several case studies will be explored in details. 

OD651 

Advanced Decision Support Systems                             
 نظم دعم القرارالمتقدمة

This course will cover next generation Decision Support Systems (DSS) that support 
business and advanced organizational decision-making activities. The focus will be on 
developing tools and metrics for complex problem solving. Such tools will exploit recent 
advances in various fields like operations research, AI, data-mining, visualization and grid 
computing. In addition, several case studies will be investigated in details. 

OD652 Advanced Decision and Game Theory 

 
 نظرية القرارات والمباريات المتقدمة

 

This course explores advanced topics in decision and game theory. Applications 
involving the analytic hierarchy process (AHP) and the analytic network process (ANP) 
for multi-criteria decision making will be studied. Also the course will cover 
methodologies and topics pertinent to decision making under uncertainty. With respect 
to game theory, determining equilibrium in competitive situations under uncertainty 
will be a main topic. In addition, the limitations of traditional game and decision theory 
and hence cover elements of agent based models and their methodological pitfalls will be 
explored. 

OD661 

Applied Computational Intelligence in Operations Research   
 تطبيقات الذكاء الحسابي في بحوث العمليات 

 This course will explore recent advances topics in the field of computational intelligence 
that are relevant to optimization and decision support.  Areas of interest include 
Evolutionary, Fuzzy, and Neural Computation. Practical implementation aspects of 
relevant algorithms and techniques, especially in business intelligence, will also be 
addressed.    

OD671 

Applications of Advanced Operations Research and Decision Support 
 تطبيقات بحوث العمليات ودعم القرار متقدمة

Applied knowledge management tools and techniques for organizational decision 
support. Knowledge-based systems, decision support systems, and data mining 
techniques such as inductive learning and neural networks. 

OD672  Advanced Stochastic Programming 
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 برمجة عشوائية متقدمة
This course will cover different types of uncertainty models including fuzzy, stochastic 
and rough modeling to manage risk in decision making. The course will focus on the 
models and their applications in the field of decision support and operations research.  
Topics include modeling uncertainty in optimization problems, algorithms for stochastic 
programming, and advanced approximation and sampling methods.  

OD67x 

Advanced Topics in  Operations Research And Decision Support 
 موضوعات متقدمة في بحوث  العمليات و دعم القرار

Advanced topics which are not included in the curriculum and seems to be needed 
should be suggested as an elective course by the Department. Topics may include project 
planning, systems optimization, systems simulation, systems management and decision 
support, intelligent computations, decision support applications, and new trends in OD. 

OD68x 

Selected Topics –x in OD 
  فى بحوث العمليات  -موضوعات مختارة 

Advanced topics which are not included in the curriculum. Topics may include project 
planning, systems optimization, systems simulation, systems management and decision 
support, intelligent computations, decision support applications, and new trends in OD.  

OD721 

Advanced production and inventory planning   

 متقدمالتخطيط المخزون واالنتاج 
Introduces a variety of production and inventory control planning problems, develops 
mathematical models corresponding to these problems, and studies approaches for 
finding solutions.  

OD731 

Selected topics in Mathematical programming 

 موضوعات مختارة في البرمجة الرياضية

This course must contain the interior point methods, semi definite semi definite 
optimization, convex analysis; graph theory and network close combinatorial 
optimization and scheduling theory 

OD751 

 Service Science, Management and Engineering 

دارة الخدماتاعلوم وهندسة و   

This course provides an introduction to services science - a new, interdisciplinary field 
that combines social science, business, and engineering knowledge needed for 
organizations to succeed in the shift to the service and information-based economy. The 
course will build students’ skills to address business and technical issues in a service 
business environment. These new skills include the ability to integrate across traditional 
disciplinary areas to obtain globally effective solutions. Broad topics to be covered 
include: understanding services, designing the service enterprise, managing service 
operations, and quantitative models for service management. 
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OD752 

Advanced Models of Operations Research and Decision Support 

 نماذج متقدمة في بحوث العمليات ودعم القرار

The intent of this course is to further provide advanced usage and awareness with the 
valid and applicable models in advanced operations research and decision support 
systems. Also it should help the students to efficiently and effectively think and innovate 
the implementation of such models in the organizations to best fit its environment and 
provide the real value behind such models using advanced techniques in operations 
research and decision support. 

OD753 

Advanced Decision Support Methodologies 

 منهجيات دعم القرار المتقدمة

Advanced Techniques of Decision Support explore advanced approaches to Problem 
solving, decision-making, and model building.  Topics covered include Classification of 
models included in Decision Support Systems (DSS), Principal components of an 
integrated DSS, Data management versus Model Management Systems, and Model 
selection. Computer packages will be used as training tools for developing DSS. 

OD771 

Research Topics in  Operations Research 

 موضوعات بحثية  في بحوث العمليات

This course will cover recent and emerging topics in the field of operations research and 
their applications. Analysis skills and issues of real world problems will be addressed in 
the course.  

OD772 

Research Topics in  Decision Support 

 في دعم  القرارموضوعات بحثية  

This course will cover recent and emerging topics in the field of decision support and 
their applications. Analysis skills and issues of real world problems will be addressed in 
the course.  

OD78x 

Selected Topics in OD 

 فى بحوث العمليات موضوعات مختارة 
Advanced topics which are not included in the curriculum and seems to be needed 
should be suggested as an elective course by the Department and listed under this course. 

OD783 

Advanced Topics in Information Systems with decision support  
 موضوعات متقدمة في نظم المعلومات ودعم القرار

This course will cover recent and emerging topics in the field of Information Systems 
and decision support and their applications. Analysis skills and issues of real world 
problems will be addressed in the course. 

  



 الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة  – الداخلية ةئحالال                                           كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة املنوفية 

٦٧ 
 

 
 
 
 
 

  للدراسات العليا   الالئحة الداخلية 

  بنظام الساعات املعتمدة 

  لكلية احلاسبات واملعلومات

  جبامعة املنوفية

  

  التاريخ

 /    /2016  




